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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   

 .يله دهد اوږدو کلونو د کار پا زما ژباړه

کال د زمري پده   1۹۳١ د.کاله بهر تير کړي دي ٢5 ما د ژوند وروستي

مياشددت کددې کابددل تدده راهلددم او لدده هماهدده وختدده مددې ه دده پيددل کددړه چددې 

 .شي ژر تر ژره خپره  شپو  پلې ژباړه  او ستومانه دا

هدده د خپردددو خبدره     له زياتو رسمي او هير رسدمي ادارو سدره مدې د   

د بې پروايۍ په تتو تيارو کې رند    مې رهه ،هيلوياده کړه،خو له بده م

 .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    

او دهوره استعداد خاوند هدارون حکيمدي ،يدو      ماته يران کې دې وخت

 .ښه زيری راوړ

کتدر اداحب بهاندد ، د ميددان او ورديدو محتدرم       دا:دا زيری داسدې و 

 .والي محمد حليم فدايي دا ومنله چې دا کتاب به خپروي

لده دهده فرهنګپدال     يدو  دای   تر هده وروسته مو له څو تنو يارانو سدره 

والي،محترم محمد حليم فدايى سره وکتل،د کتاب په اړه يې که څه هم 

او   انګړتيدداو نددورو د کتدداب پددوره معلومددال درلودل،خددو بيددا مددو هددم د

پده اړه د زړه   داړتيدا  زموږ په ژبه کې ددهده شدان يدو شدهکار د شدته والدي      
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 .وکړه خواله

ښداهلي فدايى،پده وريدن تندددي او خدورا لېوالتيدا او د زړه لده کددومې       

او دادی دا .پدده بښددپړې پدداملرنې خپردددږي ډاډ راکددړ چددې دا کتدداب بدده دده

 .کار ترسره شو

او د زړه له کومې لده محتدرم محمدد     دلته هواړم په خپل ټول احساس

کار د سرته رسولو له امله مننه وکړم   حليم فدايى نه ددې لوی او  ندني

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

هېرولى نه شم چدې محتدرم آدم   دهه راز په دې کار کې هده پيرزوينې 

خان سيرل،ددې کتاب د خپرددو د چارو پده سدرته رسدولو کدې د زړه لده      

 .له هده نه هم ډدره ډدره مننه.کومې تر سره کړي دي

 خيال مرهه مو لوړ د

 په مينه او درنښت

 

 دوکتور لطيف بهاند

 کابل

 مه 14کال د جوالی  ٢١1٢د 

 



 

۳ 

 

 .نورو هېوادونو يا خلکو سره د اړيکو فن دیفرهنګي ديپلوماسي ،له  

په دهو اړيکو کې هده قواعد،ااول او ارزښتونه شمېرل شو ، چې په 

ويړي يا يو دولت ته په فرهنګي برخه کې   ملي او نړيواله کچه

 . الرښوونه کوي 

په نامه چينايي يو فيلسوف د دی " الئوسه"که څه هم کېدای شي د 

جوزوف "وروسته له هده چې امريکايي الرې بنسټ ادښى وې ، خو 

نرم واک ،ااطالح په نړيوالو  " Soft power "م کال د 1۳۳١پر " نای 

سياستونو کې د بري الره ونوموله ،دهه سياست رسمي بڼه پيدا کړه او 

 زيال پلويان يې وموندل

  د فرهن   اوس زياتره ملتونه ددهه واک د اهيز خبرې کوي او دا واک.

لو لو او فرهنګي ديپلوماسي له الرې د خلکو زړونو ته او فرهنګي ه

 .الره موندل او پر هدو اهيز دی

که څه هم له پخوا زمانو راهيسې او آن د څېنو هېوادونو لپاره ال تر 

د يوه ملت د فرهنګي اوښتون او بدلون الرې، جګړه،يواښ  اوسه هم 

درل يا فرهنګي او دهدو الندې کول و او دي ، خو نن سبا دا کار د نرم ق

 .ديپلوماسۍ له الرې کېږي

د نورو .خلکو ،زړه او ذهن ته الر موندل دی  نرم واک د يوه ملت

کړو وړو عاداتو، دود دستور   هېوادونو فرهنګپيژندنه،دهدو په

او ارزښتونو پوهېدنه، او بيا د خپل فر هن  د   ،مذهبي عاايدو

ور ني ژوند   ه ، اودهوړيدا ،د خپلو ملي يټو لپاره دهدو هنري کارون

 .له هدو يټه اخېستنه به د هر پياوړي ديپلومال دنده وي  دښکال

په دهو کارونو کې يوه هم د عملي او رسمي ديپلوماتانو له خوا 

 .فرهنګي هلې  لې او کار دی
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ددې چارو له ډلې نه ،په ديپلوماسي ژوند کې يوه هوره هده يې،د 

کول او په خپلو ژبو او فرهن  کوربه هېوادونو د ژبو او فرهن  زده 

 .کې دهدو ليکل او يا لږ تر لږه خپلو ژبو ته دهدو راژباړل دي

زموږ د هېواد د بهرني (1۳۹۹-1865)کېدای شي عالمه محمود طرزی 

سياست بنسټ ادښودونکى لومړنى افدان ديپلومال وي چې د نورو 

نو د ملتونو د هنري او علمي آثارو د ژباړې له الرې يې دهدو ملتو

 .پېژندنې او د خپل ملت د خبرتيا لپاره آياهانه کار کړی وي

دا د روسيې د .له نيکمرهه اوس زموږ مخې ته يو شهکار پرول دی

د زرينو ادبياتو له ليکل شويو آثارو نه يو اثر ، د ليف   نولسمې پېړۍ

 .بښتو ژباړه ده  رومان"جگړه او سوله "تولستوی 

د وزارل د يوه فرهنګي دوکتور لطيف زموږ د بهرنيو چارو   دا اثر

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 

چې يا دخپل هېواد يو   رسمي چارو په وخت کې داسې يو کار وکړي

هنري يا علمي اثر زموږ ژبو ته   اثر د کوربه هېواد ژبو او يا دهدو کوم

 .راواړي،خورا لوی کار به شوی وي

ددې کتاب ژباړونکي او تر هده   زه په همدې هيله ، پښتو ژبې ته

وروسته خپروونکو ته مبارکي وايم او د يوې ښې فرهنګي ديپلوماسي 

  .د هوړددو په تمه يم

 په فرهنکي لېوالتيا

 جاويد لودين

 سي مرستيالد بهرنيو چارو وزارل سيا

  



 

۳ 

 !خدايه)) 

 ! ((ما دډبرې په څېر ويده کړه او دډوډۍ په څېر مې راپاڅوه

 (جګړه او سوله)

 

سولې او جګړې په رومان کې؛  تاريخ ، بشر پېژندنه ، ارواپوهنه،  د

ددې سددتر رومددان نددامتو ليکددوال   . هنددر او يروهدده سددره اهددږل شددوي دي    

ل بشري چاپيريدال ، الهدي قددرل ، انسداني     هوښتل يو څه ووايي ، دخپ

اختيددار او تدداريخي پېښددو پدده اړه يددې خپلددو توددوراتو تدده دفددوران الره       

همدددې لپدداره يددې دتدداريخي کرکترونددو ترڅندد  تخييلددي       نددو د لټولدده،

 . کرکترونه هم رامنځته کړل او دنړۍ دادبياتو يو ستر شهکار يې وليکه

رومدان پرليکلدو پيدل    تر دې وړاندې چې تولسدتوی دجګدړه او سدوله    

کلونو دپېښو اوناکامه وسدله والوپداڅونونو    18٢5وکړي هوښتل يې د 

په اړه يورومان وليکي ، دی  ديادوکلونو پده اړه دڅېړندې پرمهدال شداته     

کلونددو پددر پېښددو  181۹   -181٢او بيددا وروسددته د 18١6د    18١5والړ او لدده 

دروسددانو  واوښددت ، دفرانسددې پدده وړاندددې  لدده اتريشدديانو سددره يو ددای   

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     

دبېالبېلو کرکترونو رواني سپړنې  ، چې ليکدوال يدې د   .  هاړه کړل  ورپه

روانددي تجربددو او انګيرنددو دتمايددل لپدداره ټدداکي   او بدداالخره دبېالبېلددو     

باورنو ، فلسیي افکارو او عرفداني تړاووندو پده اړه دليکدوال تودورال      
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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  

بيا راژونددۍ  ( هېلن ) يورو چې تولستوی هم دلرهوني يونان هوسبازه  

کوي ، هماهسې چې ديويته په فاوست کدې هدده دډاکتدر فاوسدت دتېدر      

پده دې مدتن کدې دروسدي     ) داکار کوي ، دتولستوی هدېلن  ايستلو لپاره  

هماهسې چې په يوناني اساطيرو کدې  ( تلیظ پربنسټ ايلېن بيزاوخوف

لدده پدداريه سددره ټددرای تدده تښددتي او دبشددريت د تدداريخ يددوه سددتره او تبدداه    

کوونکې جګړه دهدې ددهې سپکسرۍ لپاره پيښيږي ، په هماهده شدان   

ر دي ،چدې ډاکتدر فاوسدت دهددې      ديويته په تراژيددۍ کدې ددې الملده ي   

بانددې وپلدوري ،   ( شديطان  ) دترالسه کولو لپاره خپدل روح پدر میسدتيو    

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

پيېر چې دجګړې او پېښو پده وړانددې حسداس    .  شاه زوی زړه بايلي  

او بوخت دی دخپلې ميرمندې پده خياندت تدر پوهيددو وروسدته لده رواندي         

ده ( سدېمبول ) پلوه بددليږي ، هدېلن  يو دل بيداد هددې ښدځينه اروا نښده         

چې يڼمېړوښي تمايالل لري ، دهنري د فلسیي او ادبي تاريخ پده اوږدو   

ياڅلورم  ل دی ،چې هېلن دهمدهسدې يدوه ښدځينه تمايدل      کې  دادرديم

 . رول لري

ده ( ناتاشددا ) ددې پدده وړاندددې ښددکلې ، حساسدده او شددوخه پېدلددوټې 

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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و خوشدداله ژونددد پايتدده رسددېدل او ديددوې نددوې    پايلدده دناتاشددا دمسددت ا 

.  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      

ارامده  ) ادبياتو څخده خامخدا دتولسدتوی جګدړه او سدوله دشدولوخوف د      

تر څن  ياديږي ، جګړه څنګه داشرافو ژوندبدلوي ؟ جګدړه ، ويدره   ( دن

، اظطراب ، زړه ورتيا او سياستونه څنګه قوانين، اخالق، عواطدف او  

ګه افراد دروحي ساوط تر څنډو رسوي؟  ټولنيز نظم عاايد لوبوي ؟ څن

تباه کوي  ، دجنايت حه پياوړی کدوي او د مدادي يټدو لپداره ددسيسدو      

او چل ول استعدادپياوړی کوي ، تولستوی هواړي دازبال کړي ، چې 

عاايددد، عواطددف،  ) دخيددراو شددر تددرمن  دتددوپير دهدده څلددور  واکوندده      

دجګدړې  . ازمويدل کيددای شدي     دکړکېچ په عور کدې (  قوانين او اخالق

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    

شددتمني خپلدده کددړي ؟  خددو ( پيېددر) تدده ه ددوي چددې دخپددل راتلددونکي زوم 

ه ددې پددر وړاندددې يومهددال  چددې دروسددتوف کددورنۍ هددواړي دجګددړې لدد  

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         

ولدې يو دل پيېدر دخپلدې     .  خپله شتمني له يوه انساني کار څخه  داروي  

يڼي ، دکسال (  ناپليون)ټولې بدمرهۍ المل جګړه او دجګړې سرهنه  

يددې راويښدديږي او هددواړي پدده يوازيتددوب سددره  ددان      اخيسددتنې  ددواک 

ناپليون ته ورسوي او دتاريخ دهده ندامتو فداتو ووژندي ، خدو مخکدې لده        



 

1٢ 

دې چې خپلې موخې ته ورسيږي ،هده مهال دفرانسوي سرتېرو الس تده  

ور ددي ، چددې هددواړي يددوه نجلددۍ لدده مريدده وژهددوري ، ددې پوښددتنو او     

ضددد اتددالن  دهمدداهو   وابونددو پدده کشددمکت کددې دتولسددتوی اتددالن او   

مينه او عواطف ، حرص ،دوکه او .  څلورو واکونو په مرسته خو يږي 

چل ول ، ملي احساسال او يوه نړيواله دښمني ، اخالقي مکلیيتونده او  

له خدای سره مينه ، دسختۍ پرمهال مطل   دواک تده هداړه ايښدودل او     

رمل او ارامه داټول په يوه نا.  باالخره کسال او بښنه پر رومان حاکم دي

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 

ر ندور  تولستوی په خپلدو يڼدو اتالندو کدې تدر عادل ورهداخوا يدو شدمې         

 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   

خدده يددوه محبوبدده څېددره جددوړه کددړې ده ، بددل  ددای دجنددرال    يددې لدده هدددې څ 

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         

هم ، دبشپړ عدالت په تبليغ پسې نه  تولستوی ، که څه.  نظارې ته کيني 

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         
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پده بشدپړ قدول سدره     باورونو او معنوي ارزښتونوشتون نه هيروي، چدې  

دده داتالنو اروايي ندړۍ تدر اهيدز النددې راولدي او هددوی لده دننده څخده          

تولستوی په لويو پېښو کدې دلويدو نوموندو او  واکمندو څېدرو      .  بدلوي 

عجيبدده ده ، چدې دهدده يدد    . پدر  دای دخلکدو پدده ارادې ډيدره تکيده کدوي       

وی اتالن دلويو کورنيو هړي دي مګدر سدترې پېښدې او پرمختګونده دد    

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   

کدال  مدړ شدوی دهده ليکدوال       1۳1١لټوي ، داښايى يو المدل وي ، چدې پدر    

ې هم يو نيمه اشرافي ژوند درلدود او پده کلکده يدې تدر پايده       ،چې پخپله ي

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   

سولې همدهه رومان افدانانو ته،  په  انګړې تويه   ،  زموږ دجګړې او 

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   

مددوږ پدده چاپيريددال کددې دخيددر وشددر دتددوپير  هددده څلددور         چېرتدده دی ؟ ز

چېرته او څنګه دي ؟  ايدا  ( عايده ، قانون، عواطف او اخالق)  واکونه 

دهېڅ لپاره دخپل هېوادوال وژل ، دپورته ارزښتونو په تلده څنګده تللدى    

شو ؟ ايا موږ التراوسه داسې نړيوال يا ملي شهکار رامنځته کدړی دی ،  

روايدي ندړۍ راوسدپړي او زمدوږ پوښدتنې تده  دواب        چې ديوه جګړه مار ا
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ووايي چې په ظداهره يدو انسدان ولدې دومدره وحشدي کيدږي ، چدې دخپدل          

هېوادوال پرستوني دبېرحمۍ چاړه راکاږي اوماشدومان پده زانګدو کدې     

دتولستوی جګړه دهېواد لپداره ده ،  . يا دمور په تي پورې نښتي ووژني 

 خو زموږ دا ؟؟؟ 

ادبيال هم لرو ، خو  ايا په ريښتينې ماندا مدو   موږ دجګړې نسل يو ، 

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         

هدده وخدت چدې  دوان     . زي دنړيوالو ادبيداتو پراخده افد  تده کړکدۍ پرانيد      

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  

 . ادبي تابلو کې  ای پر  ای کړو  –ته يې په يوه هنري 

نددو وخددت دی چددې مددوږ نددړۍ تدده دادبيدداتو پلوندده جددوړ کددړو       نددور يددې 

، نددددړۍ وپيژنددددو او بيددددا  ددددان وروپيژنددددو  ، دداسددددې پلونددددو جوړولددددو    

لدددومړۍ ه ددده دلويدددو شدددهکارونو او ندددامتو اثدددارو ژبددداړل او دخپلدددو        

پددده همداسدددې ندددادره او قددددروړ ه دددو کدددې     .  هدددوره اثدددار ورژبددداړل دي   

ا ژبددداړه ده ، چدددې يدددوه ډيدددره ممتدددازه ه ددده دښددداهلي ډاکتدددر بهاندددد همدددد

اسدددتاد بهاندددد پددده پدددوره     . زه ورتددده پددده خپدددل وارسدددره مبدددارکي وايدددم      

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 ،            

ورننددوتلى دی ، لدده هدددو سددره يددې فکددر کددړی      دهدددوی اروايددي نددړۍ تدده   

هدددده يدددوازې مخدددامخ  . او لددده ښدددکالوو څخددده يدددې خوندددد اخيسدددتى دی  
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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   

وانددده او داسدددتادبهاند ژبددده ر . دادی اوس يدددې مدددوږ تددده رالېږدولدددى دی   

بهانددددده ده ،  نومددددوړی افدددددان لوسددددتونکي تدددده  ندددداول اددددميمي کددددړی 

همدددې  دی او ه دده يددې کددړې ده،چددې وچدده ژبدداړه پددرې وندده زهمددي ، د        

 . لپاره يې زيار او ه ه دډير قدر او درناوي وړ ده  

هددواړم دډاکتددر بهانددد دهمددددهې سددترې ه ددې پدده زور ددې عودددر       

ننګدددددوم چدددددې ليکدددددوال او دژبددددداړې ادددددالحيت لرونکدددددي همزولدددددي و 

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  

و تدده اړتيدددا لددرو ،چدددې نړيدددوال   وهددواړي ، مدددوږ دجګددړې داسدددې ادبيدددات  

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

و او لده  په تلو تلو کې زه خپل همزولى نسل ددې ستر شدهکار لوسدتل  

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    

 . نومهالي پرتم  تاداو په خپلو السونو کېښودالی شي  ادبياتو د

 په همدې هيله او ټينګار

 هم جګړه او سوله دا تاسو او دا

 یور لېوالڅېړندوی عبدالد

 لمريز دزمري لومړۍ نيټه 1۹۳1

دعلومو اکاډمۍ -کابل 
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 نده  اړه پدورې  ملدت  اثر يوازې په يدوه  دا .دی شهکار يو سوله او جګړه

 وهوښدتل  مدا   کده  لري،هده د نړۍ لسګونو ژبو ته ژباړل شدوی دی ، ندو  

هددده د د مددټ کددټ کدده هدده  .ولددولي خپلدده ژبده  همژبددي هدم هددده پدده  زمددا چدې 

زمددا  ژبددې تدده   مانددا او روح د هددده لددږه تددر ااددلي ژبددې پدده شددان ندده وي،لددږ  

 .شي راولېږدول

 هددم بدده شددي،دا ندده سدداتلى خونددد ااددل د ژبدداړې زيدداتره يددا ژبدداړه هددېڅ

 کددوم زمددا شددول،که وکددړای همدددومره مددا:وايددم  کدده وي،نددو ندده اسددتانا

 ټولدده زمددا او وايددم هرکلددى تدده هددده شددي،زه کددوالی ښدده دې تددر يددې همژبددى

 .وي مل ورسره به ه ې ټولې او تجربه

 .شوه پيل کال 1۳۳۳ په لپاره  ل لومړي د ژباړه دا

 مخوندو  ۹١١ د.ليکله کې کمپيوتر په مې ،هده کوله ژباړه مخامخ ما

 تداال  څه هر او شو مال دسک هارد د کمپيوتر زما و چې کې وخوا شا په

 .شول واال

 پيدل  بيدا  مدې  روسدته و نده  کدال  نديم  کدال  پردښدوده،خو  مې موده څه يو

 ه ونه، او ټينګار پسې له جنبت،پر داوود داکتر رانېږدې د  ماته .کړه 

  نګه ژباړه هده:پوښتل يې به وار هر  چې خبرې دې پسرلي ايمل يران د

 شوه؟

 حوادله  دې پده :يې به ويل چې کبله له خبرې ددې انځور زرين يران د

 شي؟ وژباړل چې خدازده کتاب لوی دا به
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 پوهېږي،مدا  نده  روسي په خو ،هده چې ياد خبرې ددې ارانوي  ينو د

 نيولې؟ مخه دې چا ميدان دا يز پوهېږي،دا خو ته:ويل کې زړه به

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

 ټولدو  ندړۍ  د چدې  شدان  ،هماهده  آثدار  ټدول  پېدړۍ  نولسدمې  د روسيې د

 کده  وايدم  ،بيدا  حدال  هر په کړي،خو وياړمنه هم دې ژبه ،زموږ تللي ته ژبو

 د چدې  وي زيداتې  دومدره  کدې  پده  تيروتنده  شدوه،يا  نده  خوښده  ژباړه دا  دچا

 ارزي دې پده  کتداب  وي،دا رسدولى  تداوان  يدې  تده  روح موضدو   او کتاب

 زيددداتو د.شدددي وژبددداړل خدددوا لددده ژبددداړونکو بېلدددو بېلدددو د او بيدددا بيدددا چدددې

همدا کتاب بېالبېلو ژبداړونکو پده وار   .کړی کار دا ژباړونکو هېوادونو

 يدوه  د کدې  ژبده  په ددوی يا په مجموعي کې .وار خپلې ژبې ته ژباړلى دی

 .دی ژباړلى بيا دوی وه،خو ،ژباړه اثر هوره

 هددې  لده  ژبدې  د فارسدي  دی،خدو  ژباړلى ژبې روسي له ما ااال اثر دا

 او ،کدړې  حبيبدي  سدرو   محتدرم  چدې  ده شوې اخيستل يټه هم نه اړېژب

 .ده کړې په تهران کې خپره يې کال 1۹۳۳ پر

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  

سدګونو واره ليددلى  او   کوالی شم ووايم چې دا فلم ما په ل.احنې کتلي

 .ما ليدلې دي  ېنې احنې يې تر دې هم زياتې

 پده  ده،دهدې پرته ته مخې ستاسو اوس چې  ژباړه  پښتو دا اثر ددې

 هېريدددونکې ندده مرسدتې   دوسددتانو  افددداني او روسدي  د ينددو کددې ژبداړه 

 .دي

 پده  کې،دلدتوندو  ژبداړه  پده  ماسدره  لده  کده  واي نده  ژبداړه  دا به رښتيا په
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 پددده دسدددتور دود روسددي  ،د کدددې سدددپړنه پدده  اادددطالحاتو ،دکدددې شددنننه 

 زړه د مدددا پدددر او ،خواخدددوږې يرانې،مهربددداني د ،ماتددده کدددې پوهېدنددده

او  مرسدددتې پسدددې پرلددده  يونکيندددا ايوانوفندددا وددددرې مېرمندددې  سدددواندې

 .وای ملګرتيا نه

که څه هم مېرمن يونکينا خپله د اقتوادي علومو ماسدتره ده،خدو د   

 .ادبياتو کې پوره او هر اړخيز السبری لريروس د نولسمې پېړۍ په 

هدددددې تدددده د درندددداوي سددددر ټيټددددوم ، دزړه لدددده کددددومې منندددده تددددرې        

 .کوم،نيکمرهي ،روهتيا او جنتي ژوند ورته هواړم

 روښددددان سددداری  سددددیير،بې لدددوی  د افدانسددددتان د کدددې  روسدددديه پددده 

 ميندده پدده ،دافدانسددتان اددادق او پال،رښددتينى ،هېددواد اندددي، يرک

( 1۹8۳-1۹8۳) اوږدو پدده کلنددو درې د چدې   عزيددز زلمددى لېوني،ښداهلى 

 يدې  زه او يادولده  ژبداړه  دا او کدار  دا زمدا  مهرباني او قدر خورا په يې کې

 پده  چدې  وايدم  دا کدومې  لده  زړه د او رښدتيا  پده  زه.ستايلم دوستۍ پوره په

 .وياړم يې دوستۍ او پېژنديلوۍ

 ېکد  سدیارل  هماهده  ،پده  کدې   دای  هماهده  ،پده  همالته بدمرهه له خو

کددولې،د  سددتاينې زمددا يددې مخددې تدر  زمددا  ،چددې و هددم ديپلوماتددان  داسدې 

 هدوره  ماتده  يدې  کدې  ليکوندو  رسمي په سلګونو هېوادوالو تر مخې او آن

 پده  زمدا  يدوازې  نده  يدې  شدا  تدر   زمدا  بدمرهه له خو. ويل ښه ټولو تر او ،پوه

 بلکدې  وهلدي  ملندډې  پدوهې  نداڅيزه  پده  زمدا  او شخويت په ،زما کارونو

 وايدي  نده  هدم  يدې  خلک بازاري  چې ويل څه هده يې نامه په رنۍکو د زما

 کدارونو  رسدمي  راتلونکدو  د زمدا  ان ،دوی کولده  نده  بسدنه  هم دې په دوی.

 چدارو  مخدو  دوه د دوی د چدې  درلود امکان دا ما هم څه که.کېدل هم خنډ

 پدردې  ريدا  د کړم،دهددو  جوړې ډنډورې بدناميو او رسواييو بدو پټو او

 (.هواړم بښنه.)دی نه کار زما ويل،دا ېم بيا وڅېرم،خو
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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        

 .لې نه دهخپله فرهنګي ملګرتيا يې هې کله رانه سپمو

 و فرهنګدي ديپلومدال   افدداني  هدده  ،بدل  هيدرل  سدخي  هالم ښاهلى

 درنداوی   لدو  هلدو  او زيدار  ددې زمدا  يدې  کدومې  لده  زړه د او رښتيا په چې

 .کوله قدراني هده له اندازې زياته د يې کې هونډو رسمي په آن او کاوه

په هدو کسانو کې چې ددې کتاب د خپرددو لېدوال و، يدو هدم يدران،     

هدده بده تدل پوښدتنه او د کدار څارنده بده يدې         . اسدداهلل داندت الال و   مهربان

ژباړه چې نيمايي ته ورسېده هده زموږ له يوه يډ دوسدت نده، ماتده    . کوله

يران داکتر، داکتر عبدالحميد بهيج، نه هيله وکړه چې دا کتاب په وار 

يددران دانددت ان د جګددړې او سددولې، د رومددان فارسددي  . وار سددره ويددوري

رم داکتر ااحب تده واخيسدت او هيلده يدې تدرې وکدړه چدې پده         متن، محت

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   

هده ته د قاموس او پير افسدانه  . اوسه هم په هماهه سمندر کې ډوب دی

 .ده، خوږه او مينه ناکه وهزموږ تر رومانه اوږ

دهددې  )په مسکو کې افدان خبريال،خبير ،ملدي شخوديت ،کدارپوه    

دوکتور علي احمد کريمي ،چې تل يې د ژباړې پده  (په رښتينې مانا سره

کلنددو کددې ندده يددوازې ه ددولى او سددتايلى  يددم بلکددې د روسددي ادبيدداتو او   

ا سددره فرهندد  او ژبدداړې پدده برخدده کددې يددې خپلدده ټولدده پوهدده او تجربددې ر  

 .شريکې کړې دي

 د انسدددتيتول  د پېژنددددنې  ختدددي   د اکددداډمۍ  علومدددو  د روسددديې  د

 دولتدددي د مسدددکو سددديکويف،د رسدددالن هدددړي د د څدددانګې افدانسدددتان
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 ،د تاتيانددا کددړه زده زمددا او  اسددتاده  واندده ژبددې دري فارسددي د پوهنتددون

 د ښدار  د کورسدکايا  د او تاتياندا  اسدتادې  د پوهنتدون  د کيروا د روسيې

 ژبداړه  د يدوازې  يې،نده  به تل ،چې مروزوا ويکتوريا استادې د نپوهنتو

 زمددا بلکددې لددرل  وابوندده میوددل خددورا تدده پوښددتنو زمددا  کددې برخدده پدده

 .ستايه  يې به کار او زهم،حواله

د انسدددتيتول د   پېژنددددنې  ختدددي   د اکددداډمۍ  علومدددو  د روسددديې  د

ادبياتو دڅانګې  هدړې او مشدرې افددان پېژندونکې،دپښدتو ادبيداتو،      

ې سارې متخووې داکتدر الیتيندا يراسديموا ،چدې تدل يدې زمدا  يندو         ب

پوښتنو ته  وابونه لرل او وروسته يې په خورامينه  زما د ژبداړې د مدتن   

 .لوستلو ته  لېوالتيا وښوده

 ژبددې پښددتو د او محوددل د انسددتيتول د اړيکددو نړيوالددو د مسدکو  د 

کدړې کدولې او   چې له مانه يې د پښتو او فارسدي دري زده   پاول کړی زده

 او مانددا پدده ااددطالحاتو او لددداتو  ېنددو د بيددا يددې لدده ماسددره ددې کتدداب 

 .ده کړې مرسته کې شننه

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  

کدې يدې مخدامخ مرسدته     بهير پوښتنه کوله او آن د يوې برخې په لوستلو 

 .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

ر پوهندوي ااف بهاندد چدې پده مينده او لېوالتيدا سدره يدې        خپل ورو

 .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

دې زما زوي،مړوند بهاندد چدې تدل يدې د ژبداړې پوښدتنه کولده او لده         

امله يې د دهه اثر انګليسي متن واخيست او د لومړې برخې تر لوسدتلو  

پالره،زموږ پده همژبدو کدې بده داسدې  څدوک وي چدې ددې        :يې راته وويل

 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

 او شدي  نده  کدوالی  هدېڅ  اټکدل  وخدت  د چې هده له ،سره هوتکي الهام

 او تايد   پده  کتاب ددې هېره وي يې يا او هېردږي يا ساعت هر يې وعده

 .يم کړی برخمن ښه نه مشورو خپلو له کې وخت په ژباړې د هم ناکله کله

د روس په پترزبور  کدې فرهنګدي هېدوادوال او  پده هدده ښدار کدې د        

يداهلل تڼدى چدې تدل يدې د ژبداړې پده       افداني فرهن  يو ډيوه لګوونکي س

 .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   
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 .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

مدا هيلده ومنلده او د کتداب     له حیيط اهلل جاللزي نه چې په مينې يدې ز 
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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        

اره کددړې او ملګرتيددا او هسددې ه ددونې د کتدداب دژبدداړې يددوه سددتونزه آو  

 :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     

 .باړې پر کار  دټوکو او مسخرو بنډارونه تودولد ژ

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  

 .ژبې ته يو څه راوژباړي خپلې

 په دې الره او تکل کې ستاسو د بري په هيله

 مينه،مينه،مينه

 

 دوکتور لطيف بهاند

 افدانستان-کابل

 کال د جوالی درديمه ٢١1٢د 
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ددې ژباړې د سريزې لومړۍ کرښې به دهده د ليکدوال د پېژنددنې نده    

 :راپيل کړم

  تولستوی نيکواليوويچ ليف:  نوم

 نېټه مه۳ سپتمبر د کال م  18٢8د: نېټه ړېزوک د

  د يدوټي  دښدار  توال د  کې کيلومترۍ 16١ په مسکو د:  ای کړې زو د

 .سيمه «ياسنياپلينا»

 نېټه مه٢١ نوامبر د کال 1۳1١ د:نېټه مر  د

  نګل کور د دده  کې سيمه په «ياسنياپلينا د:   ای خښولو د

 :آثار

 سوله او جګړه -1

  آناکارنينا -٢

   قزاقان -۹

     رستاخيز  -4

    ماشومتوب-5 

 ،زلميتوب-6

  واني-۳

 ابليه-8 

 سرشمېرنه مسکو د او اعترافال-۳

 کيسې ماشومانو د-1١
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 پيسې او شيطان -11

  وايي؟ ته څه هنر-1٢

    پوښتنې درې-1۹

   دهل تت-14

 کوتره او مېږتون -15

 اختر سپې لى-16

 سرود مر  د-1۳

 مر  ايليچ ايوان د -18

    محکوم بيګناه-1۳

 نوکر او ارباب -٢١

   مراد  حاجي -٢1

   داستانونه دسيواستوپول -٢٢

  .ليکنې ډدرې نورې او مينه پايه بې-٢۹

 

 .دی(1۳1١-18٢8) ینوم ليف نيکواليوويچ تولستو بشپړ ،هده د

 سدددرتيری، سرښدددندونکى هېدددواد ليکدددوال،متیکر، پدددر خپدددل روس 

 او تولسدتوی   نيکدوالی   پالريدې  ،ینيکواليدوويچ تولسدتو   يراف ليدف 

پېژنددددل شدددوی روس  ټولدددو تدددر.نومېددددل ولکونسدددکي ماريدددا يدددې مدددور

روښددان  ليکددوال،متیکر، د روسدديې د سواسددتوپول د جګددړو سددپاهي،   

و يد رنظدداسدې مدذهبي مادالو او     اندی،مااله ليکونکى،مدذهبي مشدر،  

 .چې په دودويزو افکارو کې د نوې الره خاوند بلل شوی دیو ليکوال 

 .و ماشوم څلورم کورنۍ د دی

جګددړۍ او  "  :ديددوه رومددان  هنو نددډدددرو  سددترو رومددانولدده هددده د نددړۍ 

-1865) کلدددو پددده اوږدو وهدددده دا رومدددان د پنځددد . ليکدددوال دی "سدددولې 



 

٢5 

د کتدداب موضددو   پددر روسدديې د ندداپليون د يرهددل د   . ې وليکددهکدد( 186۳

ې د روسدديې د څلددورو  بددډايو کورنيددو د ژونددد او ددهدد     ، زمددانې پېښددې 

 .يدونه وړاندې د روسي ملت  د درددا انځور رجګړې پ

 هدددړی اکددداډمۍ علومدددو د امپراتدددورۍ روسددديې د يدددوازې نددده هدددده

 .و هم شخويت ټولنيز ستر يو بلکې و(18۳۹)

ليکدوال،  .ده نه کورنيو روسي بډايو او لرهونو خورا له کورنۍ دهده

 . ړکال کې خپور ک 18۳6کالو وروسته  په   ۳خپل کتاب تر ليکلو  

دا کتدداب د نددړۍ د بېالبېلددو هېوادونددو پدده ميليونددو ميليونددو ويددړو     

دادی څه کم  تر يوې نيمې پېړۍ وروسته  هم خورا بېشمېره او   لى لوست

  . لوستونکي لري

پده مرسدته،    اندرييونا، ، دا کتاب دخپلې مېرمنې اوفيایتولستو

 .اوه  له بيا بيا وليکه او په هده کې يې بدلونونه  راوستل

د قیااز او کريميا په جګړو کې خپلده يدډون کدړی او    دې ليکوال چې 

د جګددړې ټدددولې ترخې،خددوږې او هيدددر انسدداني  اړخوندددو يددې  پددده خپلددده     

ندو  د جګړو خورا بې ساری ان ورير يڼل کېږي،، ازمايلي او  ليدلي دي

 دليکندې پروخدت،کره کتدونکي    له دې کبله دده د کتاب پر  انګړتيداوو  

 :و واييپه دې ټينګار کوي ا

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

، په ټول کتاب کدې د ايمدان پدر بنسدټ ،دټولدو هلو لدو لده         یلستوتو

هددده د ايمددان لدده برکتدده د ژونددد   . الرې د ايمددان او خدددای پدده لټدده کددې دی 



 

٢6 

هده به ويل چې ايمان  د ژوند رښتينې معندي او لده هدده نده       . موخه لټوي

 .خبرتيا  ده

او مينده   هده ايمدان  .د ژوند قول دی،  دهده لپاره ايمان ژوند دی       

 .سره ومروړل 

 . هده به ويل چې د خدای  قدرل ستاسو په زړه کې ندښتى دی

پېژندونکي ،په دې باور دي چې دده دهه نظدر پدر مهماتدا     یتولستو

اهيدز کدړی   (1۳61-1۳٢۳)او مدارتين لوترييند    (1۳48-186۳)ياندي 

 .دی

 پددر څوبېالبېلددو پدده کتدداب کددې پېښددې   "جګددړې او سددولې  " د هددده د

 :راچورليبنسټونو ب

او دهددده روان  کددورنۍ ، انسدداني فددردي شخودديت ، خدددای پېژندندده

او دملتوندو   ،سياسدي تداريخي دريد     او د هده لدوړې ژورې   ،ټولنيز کړه

 .ملي هوښتنې 

کاله تدر   18١5چې له  ، دا رومان د روسيې د هدو پېښو تووير باسي

 .پورې په دې هېواد کې پېښې شوې دي181۹

يددې د روس او فرانسددې   سددترې ،خددونړۍ  پدده دې پېښددو کددې دوه هددده 

 :جګړې دي

کدال پدر    18١5دا جګړه پدر     . نومېږي" اوسترليڅ "لومړنۍ جګړه   - 1

روسدديې د فرانسددويانو لدده يرهلدده سددره سددم  پيددل  شددوه  او  فرانسددويانو       

د همدې بري له برکته فرانسدويان د روسديې خداورې تده  ننوتدل او      .ويټله

 .ان تر مسکو  ورسېدل

کدال د  181٢دا جګدړه پدر   .هدده ده " بدارادينو " ه  ستره جګدړه د  مدوي-٢ 

فرانسددويانو ماتدده پدده دې جګددړه کددې   . مسددکو پدده څنددډو کددې پېښدده شددوه  

 .وخوړه  او بېرته تېښتې ته اړوتل 



 

٢۳ 

-1۳۳۳)،لددومړي الکسدداندر ټولددواکد روسدديې : ددې جګددړو مشددران

-1۳6۳)ندداپليون بناپددارل  سددتر ټولددواک  او د فرانسددويانو هددده  ( 18٢5

 . دي(18٢1

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

کې د روس د امپراتور تووير پده بدې سداري ډول ښدکلى او      په کتاب

 .تويه کرکجن دی يد فرانسې هده په بې سار

دهدو  په داستان کې د اتالنو بېشمېرتوب،د ديالويونو اوږدوالي،

خوږوالي،د اتالنو بې ساري توويرونه،د کلماتو خورا خوږه کارونه او 

 .ډدر ډدر هنرونه دپام وړ دي نور

د روح شددعر يڼلددى   ادبيدداتوکددره کتونکددو،د روسددي   دا رومددان ډدددرو  

 د. دی،هددده شددعر چددې د ويدداړونو او حماسددو پدده بڼدده تخليدد  شددوی دی       

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     

پده  چدې   په من  کې  ان ته هده څېرې،هدده  ايونده او هدده حداالل ټداکي     

 .يشاو  بله  پرې خالاه  هداستان يوه هوټه ترې جوړد دهدهنري ډول 

يدو  هده چدي کلده   .يو لوی او بې ساری انځور ير دی( یتولستو) هده 

تووير باسي،دومره دقت،دومره پاملرنه،دومره په هدر اړخيدزه تويده او    

والتيا هده انځوروي چې هر څوک فکر کوي،دا هدده څده دي   دومره په لې

د سدددداري پدددده تويدددده کلدددده چددددې دی يددددوه څېددددره    .چددددې دی يددددې هددددواړي 



 

٢8 

هده نه يوازې يوه څېره،بلکې د ليکنې په وخت کې،پده څېدره   انځوروي،

دسددددددددتريو رن ،دسددددددددتريو  کددددددددې ستريې،دسددددددددتريو هټددددددددوالى،

دسدددددتريو زارۍ،د سدددددتريو  ال،دسدددددتريو  خبرې،دسدددددتريو جنددددد ،

پدټ   هلچکو يوزار،پده سدتريو  کدې پراتده  او     د تريو هلچک،کتل،دس

کې رخه،په نرازونه،له ستريو راخپريدونکې کرکه،له ستريو راوريدو

سدددددتريو کدددددې  لېددددددونکې عاطیه،دسدددددتريو باڼددددده،دبڼو لندددددډوالى،  

او حداالتو   ژوندد  انسداني  د ټدولنيز  اوږدوالى، د بڼدو ويشدتل او ندور ندور     

ونددد بښددل،ټول او ټددول پدده خددورا     توددوير ايسددتل او دهددو حدداالتو تدده ژ    

 .رنګينۍ او مينې په پام کې ساتي

ټددولنيز بددار تددر  ، چددې هرڅدده او هددر حدداالل را اخلي،هددده  د یتولسددتو

بښلو وروسته، د خپلې عاطیې او تخيل په درياب کې لمبوي او بيا يدې  

 .ته سپاري هېږد کرښو 

پدده شددا او خددوا کددې    5١١ د،يوازې پدده جګددړه او سددوله کددې  یتولسددتو

خدو  ،خپل ژوند،کړه او کرکتر لريکه څه هم دهده اتالن هر يو .تالن لريا

 .بيا هم په هنري انځوريرۍ کې کله ناکله سره ورته بريښي

 .او دا دده د هنري استعداد او تخلياي توان نښې دي

کلدده کلدده داسددې توددور کېددږي چددې د نددړۍ  زيدداتره     هماهدده شددان چددې  

 .حماسې څه کم او زياته سره ورته دي

شددداهنامې اتدددالن پددده درې ډولددده    د فردوسدددي د ې پددده تويددده  دسدددار

 .  اساطيري، پهلواني او تاريخي:دي

 ،هددده يددو اولسددي: هددم اتددالن درې ډولدده ديپدده دې داسددتان کددې دلتدده 

د  یعينددي ااددلي او واقعددي څېددرې او درديمدده ډلدده يددې د تولسددتو    دويددم

 .دياتالن تخيل زدږنده 

 :په هکله واييددې ليکوال   (1۳۹6 - 1868)مايسيم يورکي 



 

٢۳ 

دهه انسان ،په رښتيا  يو ستر کار ترسدره کدړ او دهده کارتده يدې ، پده       

 .خورا  ښکال او اداقت  ديوې پېړۍ تجربه وروبښله

، ندداپليون ،سددردار اندددرې،نيکوالی   روس باچددا لددومړي نيکددوالی   

رستوف ،ستر قوماندان کوتوزوف،پېير بېزاوخوف،ناتاشدا رسدتوفه،   

او  ،سددداده سدددرتيری کراتدددايوف  ل کورايينماريدددا بالکونسدددکايا،اناتو

 .هده اتالن چې ددې رومان االي موضو  پرې راچورلي...نور

 :په خپله ويلد خپل تخلي  د الهام د سرچينې په اړه ليکوال 

يو څده مدې پده يويدل کدې لګېددلي دي،چدې تدر نيکدۍ نده هدم زيدال             "

 ".دهده لېواله يم،هده پرتم او لوړوالى دی

 .ال د دوو کلو و چې مور يې مدړه شدوه   ی ،ستوتولنيکواليوويچ ليف 

 .مړ شوهم د نهه کلو و چې پالر يې  

روزونکو چې زياتره هده يې  بهرنيو هده  وخت د بډايانو ماشومان ،

نکددو تددر  وهددم د خپلوانددو او بهرنيددو روز  یتولسددتو.، روزلوفرانسددوي و

 . زل شووڅارنې الندې ور

 کدددددورنۍ د ید.درلدددددودل ماشدددددومان پنځددددده او پدددددالر مدددددور دهدددددده

 او وو مشددددران ندددده ده تددددر ټددددول ،چددددې وروندددده درې ده.و ماشددددوم څلددددورم

لکدددده څنګدددده چددددې مددددو  ، خددددور چددددې تددددر ده ندددده کشددددره وه درلددددوده  يددددوه

 ددوی.مړشددددول کددددې ماشددددمتوب پدددده ددوی پددددالر او مددددور وويددددل،دده

 .کوله خپلوانو لرو خورا روزنه

. راولېږديددددده تدددده مسددددکو کددددال 18۹۳ پددددر ،کددددورنۍ تولسددددتوی د

 وروسددته او شددو پدداتې کددې مسددکو پدده پددورې کالدده 184١ رتدد دی خپلدده

دا ښددددار اوس د ) کدددازان  د کدددورنۍ  شدددوه،دا  مددددړه تدددرور  د هددددوی  چدددې 

 کددددددډه ښددددددارته(روسدددددديې د تاتارسددددددتان د جمهوريددددددت پالزمېندددددده ده

 .اوسيده ترور بله پلوه له پالر يې د هلته.شوه



 

۹١ 

 

 سدوۍ ،فران تدرور  د هددې .وه فرانسدوۍ  يوه ښوونکې، لومړنۍ هده د

 کدړې  زده بشدپړې  تده  هدده  ښدوونکو  د ښوونځيو  ينو نورو او روزونکې

 کددې مياشددت پدده اکتددوبر د کدال  1844 ،د وشددوه يادوندده چددې لکدده.ورکدړې 

کې لدوړې زده   په څانګې ادبياتو ختيځو د دپوهنتون کازان د تولستوی

 .کړې پيل کړې

 پدده کددازان پدده دې وروسددتيو کلنددو کددې د  چددې کددې نندددارتون هددده پدده

 د تده  تولسدتوی،پوهنتون  چې ښودنه کوله و،دا شوی جوړ کې ونپوهنت

دهددده  هلتدده هددده.دی کددړی تېددر درجدده لددوړه خددورا پدده کددانکور شدداملېدو

 .کړه پيل ژبه ترکي-تاتار پوهنتون د ختيځو ژبو په  انګه کې ،د

 د تدداريخ ،د مضددمون  روسدديې پدده نددوبتي ازموينددو کددې ددهدده  ددوان د 

وشوه  سپارښتنه تکرار د  مضمون د دهه ته و،هده نه وړ قناعت د نتايج

 دې دی پده  هدم  هلتده  . کدړ  بدل ته پوهنځي حاوقو د  ان ده و چې هده ، نو

 کدددال يدددې پوهنتدددون 184۳و چدددې پدددر   هدددده .راهدددي  پددداتې کدددې مضدددمون

 .پردښود

 

 ،خپلدې  کدال  184۳ ،پدر  وروسته پردښودو تر پوهنتون د تولستوی،

 .شو ميشت هلته او الړ ته سيمې پالرنۍ

 .هلته يې ليکنې پيل کړې

 د حداکم  سدره  مزدوراندو  ندورو  او بزيرانو خپلو له ليکوال،  وان دهه

 ژان د هممهالده  يدې  سدره  دې لده  او.کدړل  پيدل  اړيکي نوي  ای پر بادار او



 

۹1 

ورکړ او کرار کرار يې  دوام ته مطالعې دآثارو (1۳۳8-1۳1٢)روسو ژاک

 .شوه پيل تربګني سره تمدن له

 او ژبددې ،انګريددزي کددړې زده د موسددياۍ هددده هممهالدده سددره دې لدده  

 .ورکړ دوام ته لوستلو دحاوقو

 پدر  او کدول  هدم  کارونده  خيريده  ده چدې  ښديي  يونليدک  او خاطرال دده

 جدوړ  هدم  ښدوونځى  يدو  لپداره  ماشدومانو  بزيرانو خوارو د کې کال 184۳

 .کړ

 .خوښېده ډدره يې موسياي کالسيکه او هږوله پيانو ښه هده

 .و( 1۳5١ - 1685) يويين سبستيان باخ  موزيکانت دخوښې دهده

 کيسدددده لددددومړۍ خپلدددده يددددې کددددالونو پدددده اوږدو کددددې 1851-185١ د 

 ور ددې پرونددۍ د)) د يددې کددې کددال 1851 پددر او. وليکلدده((ماشددمتوب))

 .وليکله کيسه((تاريخ

 تدده قیاداز  بلندده پده  ورور کدال تولسددتوی،د  185٢وروسدته پددر   کددال يدو 

 هلتده  يدې  کې وختونو لومړيو په ، درلود نه هدف  انګړی کومه ههد.الړ

 څېړندې  خپلدې  او کتدل  سدره  خلکدو  لده  يوازې هده.کاوه نه کار رسمي کوم

 .کولې

 .دا هده وخت و چې په قیااز کې  روسي پوځ په جګړې لګيا و

 پده  کدې  قیاداز  پده  چدې  کدې  پدوځ  روسدي  په  وروسته،هده مودې څه تر

پده   يې وروسته روزنې پو ي تر.شو هړی واوق د تانک و،د بوخت جګړه

 .وکړ يډون کې جګړو هدو

 د هلتدده چددې کلدده شددو،خو پدداتې کالدده دوه کددې قیادداز پدده تولسددتوی ،

 جګدړه  يدې پده   نامده  پده  خداورې  او خلکدو  د شدوه،  پيل کريمسکايا،جګړه

 کدې  ډيدر  پده  دجګدړې  پدورې  کدال  1855 تدر  دی. ورکدړ  يډون تده دوام   کې

. واخيسدت  هدم  نښان مېړانې او زړورتيا آن د ېک جګړې په هده. شو پاتې



 

۹٢ 

 .وياټه نوم افسر ښه يوه د ده

 پدده "يکيسدد سواسددتوپول"د  هددده د پدده اړه دده خيدداالل وخددت د دهده 

 .دي شوي خپاره کې داستانونو په نامه

او  "زلميتددوب"د  وروسددته داسددتانه تددر"  ماشددمتوب"  تولسددتوی،د

 .لوليک ونهداستان نامه په"   وانۍ"   بيا

له چې روس دا جګړه بدايلوده ، دی پالزميندې پترزبدور  تده الړ او     ک

 .هلته د روس له خورا ښو اديبانو سره آشنا شو

 .کال يې له پو ي خدمته د تل لپاره استعیا وکړه  1856پر 

 ،پده  ښدودله  خواخدوږي  سره ده له خلکو او مشهوريده دی چې څومره

 شو چې سبب کار ددې دا   او کېده ستړی شهرته خپل له دی کچه هماهه

 .د هېواد د پردښودو تکل وکړ  دليله کومه له پرته

 ، هدده پده فرانسدې   .تر دوه درې مياشتو وروسته يې اروپا ته مدخ کدړه  

ايتاليا کې له ليکوالو،پوهانو سره وليدل او د علمدي   او آلمان ، سويه

 .او روزنيزو مرکزونو له کار او ويړو سره يې پېژنديلوي وشوه

 نامدددده پدددده" سددددیريمنيک" د پترزبورگدددده لدددده چددددې و کددددال 185٢

چددددې روسددددي ليکددددوال نکراسددددوف نيکددددوالی      مجلددددې خپريدددددونکې

هدددددددده ( ٢1د دسدددددددامبر 18۳۳د – ٢8دندددددددوامبر  18٢1د )الکسددددددديوويچ 

 .کړل پيل خپرول داستان د نامه په"  ماشمتوب" د چلوله،دهده

 :وويل وروسته ليدو تر ليکنې لومړنۍ د دهده نکراسوف،    

 ".کېږي ورته هيله خورا او استعداد دی نوی يو دا"

 بلکدې  تويه په دليکوال نه ده.و نه ،اديب مسلکي ليف،دا وخت کوم

 سدددداده يددددو هددددده.کولدددده ليکندددده نيمدددده يددددو کددددې وخددددت پدددده وزيددددارۍ د

 مطالعدده عاايدددو دبېالبېلددو او هېوادوال،ښددوونکى محوددل،معمولي

 .و کوونکي



 

۹۹ 

  دانګړې  کومې کلهه په ادبياتو د تر دهه وخته هې کله تولستوی،

 کلده  او اړيکدو  عاېددې،اخالقو،ټولنيزو  د تل به نوموړي.يادونې نه لري

 .کولې خبرې اړه په تاريخ د هم ناکله

 ناڅاپدده يددو کدې   مياشددتې پدده سدپتمبر  د کددال 185٢ د اسددتعداد، دهده 

 سدددیريمنيک، د چدددي دا هدددده.وپيژاندددده روسددديې انددددې روښدددان ټدددولې،

  هدم  څده  کده . کدړ  خپدور  داسدتان  يدو  دهدده  نامده  پده "  ماشمتوب" د مجلې،

 يدوازې  هدده .و نده  ليکلدى  هدم  نوم بشپړ خپل ،آن  سره دهه داستان هده له

 دې پده  لوسدتونکي  ټدول  ژر ډير  خو. ل،ن،ل: د: و ليکلي ډول مستعار په

 .دی تولستوی نيکوالوويچ ليف دا ليکوال چې شول پوه او خبر

د هدده   او رانسدې ف کدې  سدر  لدومړي  اروپا ته په خپل سیر کې ،پده  هده

 بددې او لمددانځنې د شخودديت ندداپليون د هلتدده. الړ تدده پالزمېنددې پدداريه

 او محافل،موزيموندددده هنددددري ادبددددي هددددده.کددددړ ،حيددددران ازادۍ پايدددده

 ژاک ژان چدې  وکدول  هدم  ښدار  هدده  کې يې سیر دې په. وکتل کتابتونونه

 .درلود ژوند هلته روسو

 هلتده .  وول سدیر  دويدم  پده  تده  اروپا ژر ډير ، وروسته سیره لومړي تر

ولسي ښوونځي ،دهده جوړښت او روزنيز  کې جرمني او فرانسې په يې

الکسداندر   پوهدان  روسدي  لده  يدې  هلتده  ، الړ تده  لنددن  بيدا .وکتدل  نوابونه

 ديکندز  ليکوال چدارلز  شوي پېژندل او(18۳١  -181٢) ييرڅنايوانوويچ 

 .ليدنې کتنې درلودې سره(18۳١ -181٢)

 ازاد يې يو شمېر بزيران خپل شو، راستون ته روسيې بېرته  چې کله

 د خلکددو سدداده او بزيددرو د هددده. ويڼددل برابددر سددره يددې خلددک ټددول . کددړل

 پده   اشدنايانو  څدو  دهدده  او خپلده  ده.  پرانستل ښوونځي لپاره ماشومانو

 .ورکاوه درس کې ښوونځيو دهو

 مجلده  روزنيدزه  په سيمه کدې  ياسنياپالينا د کال 186٢ پر تولستوی،



 

۹4 

 ،خدو  خپدرول  داستانونه او ماالې روزنيزه ده کې مجله دې په.تهراوويس

 .ير يدې ونه وړ دپام هومره وخت هده ه ې دهه دده

 شدوي  پېژنددل  يدوه  د مسکو ال د زلميتوب له کلونو د تولستوی ليف

 .درلوده کورنۍ سره چې په خټه جرمنه وه ، پېژنديلوي له ډاکتر

ه هوښدتل لده مشدرې هددې سدره      دهې کورنۍ درې لوڼې درلدودې او د 

چې اليزاوتده، نومېدده واده وکړي،خدو ناڅاپده دهدده اراده بدلده شدوه او        

نومېدده ،خوښده   (1۳1۳-1844)انددرييوانا  ادوفيا  منځنۍ هده يې چې 

 .شوه

ادوفيا   پېدلده  ،خدو  و څلور ديدر  کلدن   تولستوی، کې دهه وخت په

 16ف تدر ښدځې   وکړ،ليد  سدره  واده  کدال  186٢ چې پدر  دوی.وه  کاله 18 ال د

 .کاله مشر و

 .درلود ژوند نيکمرهه تر ډدره پورې خورا ښه او  هدوی

 بلکې ده تده پده   ښځه وفا ملګرې،با ښه دهده خورا يوازې نه اوفيا،

 .هم وه مرستندويه ښه  کې ادبياتو او کار

 ښددددځې ددهددددې.شددددوه پيددددل نيکمرهددددي ليکددددوال د سددددره واده لدددده

 په لومړی تولستوی ،ليفبرکته له ذوق هنري او دپوهې،علمي شتمنۍ

 ټولدو  ددې ،خدو  کدړ  السه تر وياړ او شهرل ستر کې نړۍ به بيا او روسيه

 نيمدده يددو.و ندده خددواږه تددل اړيکددي تددرمن  ښددځې او تولسددتوی د سددره سددره

 .وه پورته به شور او شر ، کېدې ته رامن  شخړې او خوابدي

 ونده  وروسدته، که  ژوندده  يدډ  کدالو  ډدرو تر ، جوړې نيکمرهې دهې

 او بڼده  ژوندد  دخپل تولستوی چې ورکړی دوام ته ژوند خواږه کوالی وش

 .ماشومان درلودل 1۹کړې،خو سره دې هم دوی  بدلې هيلې

 د کدې  هېوادوندو  ٢5 نړۍپده  د اوس مخدې  له څېړنو د کال ٢١1١ د 



 

۹5 

 پداتې  ۹5١ تدر   نسدل  درديم او دويم د کورنۍ د دده وروسته نه تولستوی

 دوه کالده  هدر  پرديدان  او يان،کړوسديان لمس دهده  دده.کوي ژوند شونکي

 ياسدنيا  کې،پده  مېنده  بالرندۍ  په کې،دهدوی څنډو په مسکو د وروسته

 .راټولېږي کې پليانا

دوی نه يوازې ليدنې کتندې او د زړه خوالده کدوي بلکدې کنیرانسدونه      

 .او علمي هونډې هم جوړه وي

   کدې  کلنو دولسو له لومړيو په ژوند يډ تولستوی،له اوفيا سره د

 .وليکل رومانونو ستر" کارنينا انا"  د او" سوله او جګړه"

 ومددروړه نبددوغ خپددل کددې کرښددو پدده آثددارو ددهددو اسددتعداد سددتر دهدده

پېژندنه او وياړ ور په برخه کدړ او ندن    نړيواله  يې ده ته چې وو آثار همدا.

  .يې موږ خپلو همژبو ته وړاندې کوو

 کدال  186۳ او پيدل  کدې  کدال  1865 پده  سولې ،رومان او جګړې د هده

 . کړ بشپړ يې کې

د  وانۍ ،د ښده تدوان او تیکدر هدوره     .کلونو و ۹6ليکوال،دا وخت د 

 .شېبې

 روسدددکي  پددده  کدددال  1868برخدددې يدددې ،بدددر     درې لدددومړې  داسدددتان د

 مينده وال  شدمېره  بدې  برخدو  دهدو .کدړل  خپاره کې مجله ويستنيک،نومې

 .ېشو کرار کرارخپرې هم برخې نورې يې ژر ډدر او کړل پيدا

 نيولي نه سرتيري ساده ويړي،له ټول دټولنې کې اثر دې په ليکوال،

  .دي کړي انځور پورې ټولواکه تر بيا

 کدددې لوسدددتنه پددده مدددتن روسدددي د چدددې جاذبددده او کشدددت سدددتر هدددده

 چددې شددي ندده لېږديدددای  کدده تدده ژبدداړې ،هددېڅ احساسددوي لوسددتونکي

 کددې پددام پدده  انګړتيدداو تدده  وړو خددورا  روح روسددي ،د هددده تولسددتوی

 .دي ليکلي



 

۹6 

 : د داستان  انګړتياوې سولې او جګړې د

 هېرولدى  يدې  شدي،نه  زړولدي  هدده  ،نده  يوزراونده  کلونده  د چې اثر هده

 الپسددې ويدداړ پددرتم د هددده د سددره تېريدددو پدده ور ددې هددرې د بلکددې شددي

 .زياتېږي

 دهدددو او هددرور او ويدداړنې ،دهددده روان د ملددت يددوه د کددې اثددر دې پدده

 يدو  پده  يدې  هدده  چدې  دي شدوي  سدپړل  او ټده هو ، داسدې  ويرنې او ستاينې

 .دی کړی بدل اثر سارې بې او تکراريدونکي نه ستر

 پده  تده   انګړتيداوو  رواندي  او شدننه  ، هندري  سدپړل  هوټدو  وړو خورا د

  .دي نښې هوره اثر ددې پېښو ، انځورونه دتاريخى   سره پام

 : ينې نورې  انګړتياوې داسې يادولې شو

،هنر،فلسددیه ،تدداريخ او  دا ليکندده ویتولسددت نيکددوالوويچ ليددف د-1

 .اخالق سره رامروړي

 .دی رومان هوره نه هوره تر او نړۍ او روسيې د-٢

 لپداره  کتداب  ددې.دی دی،شدعر  نده  نادر .دی رومدان  شداعرانه  يو دا-۹

 .شى کړل زده ژبه روسى بايد

 .دی جون  بشپړ يو سپړنې رواني د هده -4

 .ده حماسه هېريدونکى ستره،نه يو هده-5

 )جګدړو ، يدوه د اسدترليڅ    دوو د دملدت  روس له فرانسويانو سدره د -6

برادينو او مسدکو تده د فرانسدويانو لده خدوا د اور       د او بله ( 18١5-18١6

 .دي انځورونه  او تاريخ( 181۹-181٢ )ورته کول 

 د کورنيددو روسددې   څلددورو د هممهالدده سددره لدده جګددړې  رومددان دا-۳

  .دی بهير ژوند د کورايين او ، بيزاوخوف   بالکونسکي رستوف ،

 څېړنددې لپدداره ددې کددې اوږدو پدده کددالونو څددو د ااددال تولسددتوی-8

 هور ندد  اناالبددي يددوه د روسدديې د چددې کددړل راټددول يددې مددواد او وکددړې



 

۹۳ 

وليکي،خددو همدددا مددواد وروسددته ددې  کتدداب يددو اړه پدده ديکابريسددتانو

 .کتاب د ليکنې اساسي سرچينې شوې

 دهده .وکدړ  پداڅون  وړانددې  په پادشاه د کال 18٢5 پر ديکابريستانو)

دا .شدول  وشړل ته سايبيريا اناالبيان خپله او شو وټکول کلکه په پاڅون

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

 او يدو تداريخ   اعرانه،څوکشد  يو څوک ويل ومو چې لکه کتاب دا-۳

 .يڼي اثر فلسیي يو هده څوک

 خددورا يددوه پدده لېوالتيدداوې او ه ددې روانددي او وياړندده کددې اثددر دې پدده

 او ناددر هنددري ښددکلي د او شددوي مددروړل سددره هدددو عرفدداني لدده بڼدده هنددري

 .دي شوي پېيل انداز شاعرانه ووايو په شو کوالی

 .دی سپړونکى اضدادو تاريخى تولستوی،د

 يدې  هدر لوسدتونکى   چې انځوروی داسې هرڅه کې رومان ېد په هده

 .تيردږي ده پر دا پېښې  چې احساسوي داسې لوستلو په

 او جګددړې سددياليو،د نړيوالدو  دسددترو دا رومددان چدې  هددده لدده سدره -1١

 د لددومړی څدده هددر تددر هددده ،خددو دی انځددور او ډب اخ طبادداتي د روسدديې

 د ويددړو ګړود ددان کددې ژونددد ور نددى کددورني پدده او برخليکددو  ددانګړو

 ښددځې،د او بيددا مېددړه تيددره پدده وفدداييو مينې،وير،هم،مينتوب،وفددا،بې

 .دی بيان ور نى او رواني پالر او مور او ماشومانو

ماريددا  رسددتوا او ناتاشددا : ښددځو دوو د کتدداب د توددوير کددورنى دهدده

 .انځوردږي کې تر ټولو نه په هوره بڼه  څيرو په بالکونسکايا

 داسدتان  پده  چې هده له سره و ميندې،دهه دوه نجونې،لوڼې،ښځې ا

 د ډول خپددل پدده يددوه هددر هددم لری،خددو بيددا سددره تددوپير خددورا کددې ژونددد او

 .دي او په زړه پورې بېلګې هوره ټولو تر ژوند کورني
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 پدام  د ټولدو  نده   وانۍ د تنکۍ ال او خوشاله پيله له داستان د ناتاشا

 لده  سدره  ماريا وخ بريښي، ناکه مينه تويه ساري بې په او وراړوي  انته

 تددل ماريددا. شددى او پددام ور اړولددى ندده   ميندده دچددا پرهيددزه او تاددوا ټددولې

 ناتاشدا .ده کدې  زاريدو  پده  تده  خددای  او  ډوبده  کدې  خيالو همجنه،آرامه،په

 ده شدوې  رږدې سدره  دې لده  پاتيږي،هدده  نده  يدوازې  هم لپاره شېبې ديوې

 :وايي  انته ماريا وي،خو يرانه ته وي،ټولو پام ورته دټولو تل چې

 ژوندد  بدل  نده  اوسدم،زه  و يدوازې  چدې  خوښدېږي  وم،زمدا  باڅاره تل زه"

 ډول هدېڅ  بدل  زه چدې   کده  او لدرم  هيله يې نه او شم هوښتى يې هواړم،نه

 " .پېژنم نه ژوند

 سددردار پددر. پېژنددي ندده بريددد والددى ندداک ميندده ناتاشددې د خواتدده بلددې

 ندرسدم  پايده  بدې  يدو  خوښديو  د ژوندد  دهددې  پدورې  ينيدوئم تر کورايين

 چدا  يدو  پده  چدې  شدته  نده  شدېبه  داسدې  کدې  ژوندد  په ددې پورې هده دی،تر

 خپلدې  وروسدته  سدريردانۍ  ذهندي  او سدختيو  ډددرو  تدر  وي،هدده  نه مينه

 هرڅده  پده  او يدوري  تده  دربدار  خددای  د تل ماريا.رسېږي ته مينې رښتينې

 کده .لټدوي  کدې  زهدم  پده  وی،مينده  الره پده  سدتريه  تده  مرسدتې  دخددای  کې

ادا  لده  هدم  او ده برخې بې ښکال له ده،ماريا هم نښه ادا او دښکال ناتاشا

 ټولنده  پده  چدې  بددلوي  مينددو  دوو داسدې  پده  هدده  کرار کرار ليکوال ،خو

 انسدداني چدې  کدوي  ټينګدار  دې پده  تولسدتوی  کدده. شدته  نده  سداری  يدې  کدې 

 پده  ژوندد  د  ناتاشدا  .ده  کدې  زړه پده  ننده  د بلکدې  څېدره  په نه ښکال رښتينې

 تدر  ماريدا  خدو  تده دانګدي ،   بدل  بلده  لده  او بدل  خياله يوه له کراره په کې پيل

 د او خلکدو  وزلدو  بدې  ،بيا تدر  پالره تر بيا خدايه، تر څه ، هر لومړی هرڅه

 :وايي ماريا.دي کړي  ار ماشومانو خپلو تر کې پای په ژوند

 شى زيال د څه ټولو تر کې زه ژوند په چې وای پوښتلي ما له چا که"

 " .واسم و ،بېوزله بېوزلو ټولو تر لرم هيله چې ایو ويلي به لرم،ما هيله



 

۹۳ 

 کددې والددي سددتر پدده دهددده پددرتم او  انګړتيددا بلدده يددوه کتدداب ددې -11

کتاب په څلورو ټوکوندو کدې خدورا اوږد ليکدل شدوی او پښدتو مدتن        .دی

 .مخه اوړي ٢5١١يې هم تر 

 هنري، :موضوعال والي سره سره  ستر ټول ليکوال د خپل اثر له-1٢

 کلى فرهن ، او کرکه،تمدن او مينه.ژوند او مر  شر، او يرخ فلسیي،

 انځدوروي او دا کدار د   مداهرل  خورا په دوکماري او پالنه هېواد ښار  او

 .توويروي تويه په يوه ښه انځورير

 

۳۱

 هدده  پده  خلک  چې دی انځور داسې يو هستۍ دټولې سوله او جګړه

 حماسددده او ،خوشدددالي خوښدددي منيکمرهي،پرتم،مددداتم،ه :هرڅددده کدددې

 .شي موندای

 " :داسي وايدي  ليکوال انگريزي(1۳65 16 - 18۳4) موام سامرست"

 (185١ - 1۳۳۳ )  اندوره دو  بدالزاک   ،پورې اوسه تر چې يم باور دې په زه

 د چدې  هدم وايدم   دا ، خو دی ليکونکى رومان شوی پېژندل تولوتر د نړۍ 

  .دی رومان ستر ټولو تر نړۍ د سولې،رومان او جګړې د تولستوی

 او اړخيدز  هدر  دومدره  اړه پده  جګړې د چې يو رومان داسې کوم فکر زه

 اتدالن  بېشمېره وی،دومره شوی ليکل اړه په دوران کړکيچن يو دداسې

 و بده هې کلده   بيدا  چې کوم يمان او دی نه شوی ليکل دې تر پخوا. ولري

 يدوه «سدوله  او ړهجګد »: چدې  ويلدي   ای پر او رښتيا په يې دا.شي ليکل نه

 ".ده حماسه

 پده  کتاب ،د دوست تولستوی د او کتونکى کره استراخوف،روسي

 :لري کرښې څو دا اړه

 د زمدانې  دهددې .دی تودوير  بشدپړ  يدو  بشري ژوند سوله،د او جګړه"



 

4١ 

 پده  چدې  تودوير  بشدپړ  يدو  څيزوندو  ټولدو  تودوير،دهدو  بشدپړ  يو روسيې

 کدددوالی داپيددد خدددواري او نيکمرهي،پدددرتم،هم خپلددده خلدددک کدددې هددددو

 ".ده سوله او جګړه دا هوکې.شي

 نړيدوال  شدهرل  ي،دتولستوِ چې کال 1۳١8 پر.خو خپله بل نۍر وايى

 :دي ليکلددي کددې خدداطراتو خپلددو پدده اړه پدده ،پدده خپلدده يددې د ددان  و شددوی

 داسدې  ندورو  او سدولې  او يدم ذ جګدړې   يدران  املده  له د اپلتو زه ته خلکو"

 " .بريښي  ه هوره خورا اپلتې دهه ته امله،هدوی له اپلتو

 او خدداوره دده فرانسددې چددې ور ددو ور و،هدددو بدددو د روسدديې د هددده

 نيکمرهي تولستوی د  ، خو دی ده،انځورير کړې الندې مېنه سپې لې

، د  ماتده  فرانسدې  د ور دې  وياړ د هېواد خبل د بيا هده چې ده کې دې په

 ټولددو چددې تېښددته امپراتددور هددده د ماتدده،دهدې لښددکر ويدداړمن د هدددې

هددوره  ندده ټولددو تددر کتدداب د دده او .وليدددل وه،هددم کددړې الندددې يددې وپدداار

 دده هدم  اتالن يټندوی دهده او انځورونه يران ته چې ده وياړونه دادي،

 .دي شوي انځور کې پاڼو دې په

 :د اتالنو  انګړتياوې

 دقياده  پده  کده  خدو  کېدږي  خبدرې  اتالندو  5١١ د کدې  رومدان  پده  هم څه که

 کددره د.تنددو پدده شددا او خددوا کددې وي   58١ د شددي،هده وشددمېرل هددده تويدده

 رښدتيني  تنه 18١ او تخيلي يې4١١شمېره، ددهه مخې له وينا د کتونکو

 .دي هده تاريخي او

 انځدور  کدې  رومدان  يدوه  په روسيه ټوله هده چې داده يې  انګړتيا بله

 ايمدان،  خلدک،  مر ، او زوکړه ټولواک، مېنه، ،هخاور خدای، :ده کړې

 ....سوله او جګړه کشت، نه،مي شر، او خير کرکه،

د روايدداتو لدده مخددې د جګددړې او سددولې پدده رومددان کددې ااددلي اتددالن   

بدا  :زياتره تولستوی، دهدو کسانو لده مخدې انځدور کدړي چدې ده پېژنددل      
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تاددوا او خدددا پددالونکي ماريددا دخپلددې مددور لدده مخې،مشددر او مېلمدده پددال  

کي رستوف د نيکه له مخې ،نيکوالی رستوف د پالر،اندرې بالکونس

ددې دواړو ، هېددواد پالندده ،د مددر  او ژونددد    .او پييددر د  ددان لدده مخددې   

او د اتالندو  .پوښتنې او دده روحي او  رواني حالت ته ډير سدره  ورتده دي  

 :په اړه نور تیسير

 او پددو ي سددردار سددتر زمددانې د ايکدداترينې ،د بالکونسددکي مشددر-1

 تګيرسدخ  سدخت  کې په ژوند او سو ي اډونه يې مينه هېواد د چې مشر

 .دی

د خوښددې اتددل او کددردار پدده خدداوره مين،خددورا بوډا،خددو  (بهانددد)زمددا

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         

سره له دې خبدرو پده بدې سداره تويده ټوکمدار       .مين دیدلېونتوب تر کچې 

 .دی

 خدداوره ،پياوړی،مسددتعد،په  ددوان دا.آندددرې سددردار زوی دهددده-٢

 پددالر مسددتبد ،د ،دندد ،پر ټولددو اشددرافي ادابددو پددوه،زړور   لددوړ مددين،

 .مين،مدرور  ان پر لږ لږ. مين واک او کار زوي،پر

 خدوري  اتېمد  جبهده   دي،دده  تده  جبهدې  او پرددږدي  ژوند آرام او ښځه

 ورځ يددوه  دی خددو.را ددي خبددر  مددر  د يددې تدده  پددالر او ورک کېددږي ،دی

 څدده هددر دي او مددري اوالد پددر ښددځه يددې سددم سددره راسددنيدو ،د راسددتنېږي

 .پردږدي

 جګدړه  ندومې  اسدتريليڅ  لدومړۍيعنې پده   په لکه چې وويل شول،هده

 هدويمد  پده  او رهېدږي  بيرته ،خو کېږي ټپى  وشوه18١6-18١5 په چې کې

 کددې سدديمه نددومې برادينددو پدده مسددکو کددې د کددال 181٢ پدده ېچدد کددې هددده



 

4٢ 

 .نه شته يې تمه رهېدو د کېږي چې ټپى وشوه،داسې

 مدري  ښدځه  ښکلې يې کې بهير په جګړې لومړې د. مينېږی واره دوه 

راسددتنېږي،په سددر کددې مايوسدده او ژونددده سددتړی   جګددړې لدده چددې کلدده او

 ښددکال او مينددې د چددې ناتاشددا لددور پدده رسددتوف د وي،خددو وروسددته هددده

 .مينېږي ده نښه مسته دپېدلتوب او بېلګه هوره

 کېدددو ټپددي تددر کددې جګددړه هدويمدد پدده خپلدده او ناکددامېږی ميندده دهدده

  .ده مينه خدای د موخه االى ژوند د  چې پوهېږي دې وروسته په

 چددې لددور( بالکونسددکي)سددردار مشددر ددهدده ماريددا شددهزاديۍ او-۹

پدده خپلددو بددې پايدده     چددې لدده مسددکو لددرې   پددالره لدده يددې ژونددد ټددول خپددل

 پېدلده  ايمانده  بدا  او مذهبي دی،يوه کړی جايدادونو کې ژوند کوي، ار

 .ولري کورنۍ هوره هواړي سره سره تاوا له چې ده

هده په څېره بدرنګده خدو کدوډيرې ښدکلې سدتريې او سدپې لى روح       

 .شپه او ورځ د پالر په چوپړ او د خدای په لمانځنه لګيا وي.لري

 ناتاشا رستوا-4

 نداک  مينه ټول مينې د د ليکوال او ژبه مينې او شعر د رومان دههد د

 مروړلدو  د هددو  د کدې  کلمداتو  پده  او انځورلدو  د ښکال د دهدې انځورونه

 .دي کې چوپړ په

 هداښ  په يوته حيرته له  هرڅوک يې ليدو په او کوډيره ښکال دهدې

 .وي

 چدې  ده څېدره  هده باور د نورو پر او زړوالي پاک او مينې ساده د هده

 دناتاشدا .ده کدړې  مالګده  ښکال د رومان اوږد او ستر دهه خپل د ليکوال

 .دي چينې سر مينې بښونکې ژوند او کوډيره د هلچک هر

 پده  ضدمير   لېددونکى  دهدده : چدې  وايدي  بيدا  خو( پېير) مين يو دهده

 .کوي کار دعال کې هدې
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 لده  جګدړې  د فدرانه  او روس د پېدلتدوب  تنکدى  او ماشمتوب دهدې

 .دی هممهاله رهس پيل

 دوکده مددار،جوارير  يدوه  د مينېږی،بيدا  سدرداراندرې  پدر  لدومړی  هدده 

 ژوندده  لده  دا دوکده  دهده  .خدوري   دوکده  کدورايين  اناتول  وان ښکلي خو

 په ژونده له چې کوي يوښه  ان نه خلکو او  ان له دومره او کوي بيزاره

 سددپکاوی يددي تدده مينددې اندددرې سددردار د چددې دې لدده او ده خوشدداله مددر 

  وان د کې جګړه په او نوهى دا.شي نه بښلى  ان ډول هېڅ دی ،په کړی

 او ارتېدږي  ور تده  منګلدو  بددمرهۍ  د تويده  بشپړه په دا مر  پيتيا ورور

 .اخلي ترې ماتم او هم دهه هم ښکاليې

 هدده  خدوارۍ  او کېددل  د بډای پالر ديوالي  هممهاله سره ټولو له دې

 .ورزياتېږي هيوبدمر پر کورنۍ ددهې چې دی يوزار بل

 د همدددا خددو رسدوي ،  لېونتوبدده تدر  مددور هددې  د مددر (پيتيدا ) ورور د

 پدام  تده  ژوندد  املده  لده  د هدده   او مدور تده   چدې  ه وي ته دې هده پالنه مور

 .وکړي

دا  او ميينيدږی (ناتاشدا ) دې پدر  پېيدر  وروسدته  همه دهه او جګړې تر

 وندبښدونکې،ژ  ښدکال  هدده  . هدم د هدده ميندې تده پده مينده  دواب وايدي        

 خو ېدددا، هږيدددا، چددې ده نښدده مسددتۍ سرکشدده دانسدداني او بښددونکې

 پدر  ارادې بدې  او کدوی  کدوډې  چدا  هر په يې هم آن او کتل موسکا، خندا،

 .مينېږی هدې

پالر،يعندي   کدورنۍ  د رسدتوف  ،د انددريوويچ  يدراف ،ايليدا   مشر-5

 چدې  دی سدړی  بدډای  خدورا  او پال يو ډوډۍمار،مېلمه .دناتاشا پالر دی 

 او مرکدو  جريدو  او بنډارونو،مېلمسدتياوو  لويدو  خدورا  پده  يدې  دژوند  ټول

 .تېردږي ښکار او ساتنه په جايدادونو دخپلو

زوی  نامشدددرو  بدددډای سدددتر يدددو د روسددديې بيزاوخدددوف،د پييدددر-6
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دپالر شتمنۍ ته يې په زريونو .لېږي ته بهر لپاره کړو زده د يې پالر.دی

د ميراث .پردږدي خلک تمه لري،خو هده هر څه همدې نامشرو  زوی ته

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

 سدددره ندددورو لددده ساده،مهربان،سخي،سرښدددندونکى،تل پېير،خددورا 

 د نداپيلون  کړی،د کې فرانسه په يې ژوند چې هده له سره او مرستندوی

 .کوي تکل وژلو

 دا کوي،خدو  واده سدره  ايلدين  لور ښکلى له کورنۍ د کورايين هده د

دی لدده خپلددې دهددې ښددکلې ښددځې ندده چددې ټولدده     .وي بدمرهدده خددورا واده

 ژوندد  د.روسيه په تېره بيدا اشدراف دهددې د ليددو هيلده لري،کرکده لرلدي       

  خددو کېددږي هددړی ډلددې د فراماسددون د چددې ده هددده وي،نددو ورکدده تددرې الره

 ناتاشدې  له کې آخره په... حيرانوي دی هم دوکې او تمه لې  دهړو  دهدې ډ

 .... او نيګمرهه کورنۍ جوړوي  کوي واده سره

 

۷

 پده خپلده    هدده .دي مداهر  ساری يو بې انځورولو د دجګړې تولستوی

 بلدد  ښده  يدې  ژورو لدوړو  ټولدو  پده  او کدړی  کدې  پده  يدې  ليدلې،يډون جګړه

 خوښدۍ  لده   بري د له هم او بايلوده ،سوز،د وير،درد له جګړې د هده.دی

 .سره ښه آشنا دی

 او ډز هدر  د کدې  وخدت  په ليکلو د کتاب ليکوال،د چې بريښي داسې

 اتالنو هدو په.ويني ستريو په ډارن او اتل هر او اوري خپله هږ چاودنې

 .دی کوتوزوف هم چې دی پرې وياړي ،يو کې

 داسدې  کوتدوزوف  ،يعندي  ژهدورونکى  خاورې خپلې د دښمنه له هده
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ان ددوروي چددې پدده رومددان کددې راهلددې يددو شددمېر زيدداتې ښددکلې حماسددې   

 ټولدددو لددده کلمدددې او خبدددرې هدددده تددده پيدددرزو کېدددږي،دا اتدددل ،دی د هدددده   

 بدايلونکو شدېبو ،زړورتيداوو    او بددو،يټونکو  او سره،ښدو   انګړتياوو

 .شته انځوروي نه کې تاريخ په يې ساری سره،چې پروايي بې او

  ايددده هدددده رسدددوي،له تددده پدددوړو ،لدددوړو ، کوتوزوف،دپدددو  هدددده

 پده  ولده  د يدې  بيدا  ،خو سپاري ته قوماندان پردي راپرزوي،قومانداني

 تولستوی.وي قوماندانه پوځ د ټول پرته خوښې له امپراتور د او مرسته

 هخدداور خپلدده بچيددان خدداورې دخپلددې يددوازې چددې کددوي ډايدده پدده دا دلتدده

 .شي ژهوالی

 هددم څدده کدده کوتددوزوف.يڼددي سددردار آزادۍ د کوتددوزوف تولسددتوی

 دی ،خدو  تده سدپاري   هنددنو  خلکو د  ان او تسليموي مسکو ته ناپليون

 پدای  بري د فرانسويانو د اشدال دمسکو": وايي شونډو پر موسکا نرۍ

 " .کېږي هم همداسې او دی

 پرددږدي  نده  مهد  بيدا  کې وخت په دتېښتې فرانسويانو دا قوماندان،د

 :وايي او وکړي بريد هدو پر څوک چې

 يرهدل  داسدې  پده  ولدې  پدوځ  سدتړي  زمدوږ  تښدتي،نو  هم هسې هدوی"

 " .لري ژوبله مر  يرهل هر ، وکړي ژوبله مر  کې

هددده خپددل هېددواد  او خلکددو تدده بددری راوړي او  د خپلددې ملددي دندددې د  

 .سرته رسېدو وروسته په کراره مري

 شدددهزاديۍآنا سدددردار واسددديلي،دولوخوف، کدددوراگين آنددداتول

هددده څېددرې دي چددې پدده ....ميخاييلونددا ،سدداده سددرتيري کراتددايف او نددور 

 .رومان کې زيال را رينددږي

 ېني شديان د شخوديت زوال يڼدي او لده هدده ډلدې نده دی         تولستوی

 او يڼدي   دای  پرزيددو  او سدپکاوي،تباهۍ  د شخوديت  انساني د زندان
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 .ولري بڼه اخالقي هرڅه چې هواړي

 .دی سپړونکى تضادونو د زمانې هدې د ټولنې خپلې د لستویتو

 .خپل ناښکلتوب او مر :تولستوی له دووشيانو ډدر ودريده

 

 :خپله د  ان په اړه ليکي ،هده

ډدددر  لدده  درنګدده ده،بېددره مددې  څښدده پوهېدددم چددې ښددکلى ندده يم،  "      

داسې مې انګېرله چې په نړۍ کې دهدو کسدانو لپداره چدې    .ناهيلى کېدم

ې هټې ،بدرنګي شونډې او داسې خړې برندې ستريې ولدري،هېڅ  داس

تل مې خدای ته زارۍ کولې چې کومده معجدزه تدر    .ډول نيکمرهي نه شته

زه دې ته چمتو وم ،ټول هده څه چدې لدرم او يدا بده پده      .سره او زه ښکلى شم

 ."راتلونکې کې ولرم،هده ورکړم او ښکلى شم

 پدوزې  هټدې  او څېرې ښکلېنا دې تر چې پوهېده نه دې په ال هده خو

 راښدکوونکي  زړه څده  کدې  خړو سدتريو  دې په او معنويت ستر څه الندې

 .دی ويده جذابيت

 چددې  ريندددوي دا هددم انځوروندده او وايددي خولدده يددوه پدده روايددت ټددول

 بدې پايده   پده .و حساس خورا او ،پياوړي برخمن نه روهتيا له تولستوی،

 او کدړې  د زده يدې  لډو تمامېددونکې  نده  پده  او ډوب کدې  جذبې او کشت

 تکراريددونکي  نده  او زړيددونکي  نده  چدې  څده  داسې.لرل څه يو لپاره ويلو

 .و

 او خاونددد ويښددتو يڼددو يددې تددر ببددرو ويښددتو الندددې وه ،هددده د   څېددره

 او.ورکدړې وه  ږددره  اوږده خدورا  تويده  سداره  بدې  پده  او څندې  اوږدې خدای

 يتدو بر بڼدو،او دوو  ور و،جګدو  يڼدو  د شي کيدای چې کېږي ويل داسې

 نيمګړتيدا  کومده  څېدره  خپلدې  د يدې  بده  النددې  ږددرې  اوږدې وريښدمنې  او

 .پټوله
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 مداهر  او ،پيداوړي  پدوه  اروا ښه.و خاوند وينا کوډيرې د او ژپي خوږ

زهلونکى او د خلکو او کدورنۍ ښده    ،لويری،آس بزير ښکاري،زيارمن

 .په وخت او وعدې ډدر ټين  و.خدمتګار و

چې ده  لپاره پټولو د(ناښکلتوب)نيمګړتيا  هدې خپلې د تولستوی

 د ال چدې  هده.اهوستې جامې قيمتي او ښکلي له  انسره انګېرله،خورا

 پسدې  ،ښدکال او ښدکلو   يدې  ورځ او شدپه  او کړي پيل نه و ژوند معنويت

 کدړو  همددې  لده  ندو .نازيدده  دريد   اشدرافي  ټولنيز خپل په ،سخت وه ورکه

 .راتلل ترې ېي بد او ياڼه  اندوښتونکي هده  ېنو چې و نه وړو

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

 ٭٭٭

 

 دی هسدک  يو ده، څوکه يوه دی، پرتم يو رومان،  سولې او جگړې د

 يدا  لدري،  خوښدي  يدوه  لدري،  زيدری  يدو  يدې  څپده  هدره  چدې  سمندر ژور يو او

 کتدداب ددې چددې ده کددې دې پدده خبددره خددو هددم ، کددوم يددا ويددر يددا خوښددي

 لده  کتداب  ددې تولسدتوی  چدې  کېږي پيدا پوښتنه دا وروسته ترلوستلو

 – 18١5 د روسديې  د يدوازې  هوښدتل  ده  آيدا  درلدوده؟  موخده  څه نه ليکنې

 او وباسدي  انځدور  تاريخي بريو او ماتو د جگړو، د پېښو، د کلنو 181۹

 تده  کتداب  خپدل  خوا يوې که له هده کړي؟ آرامه روح نا آرام خپل هسې يا

 پدوځ  د نداپليون  د روسيې پر کې هده په خوښوي، نوم سولې او جگړې د

 د بيدددا او تودددويروي مددداتې او سدددو ېدل  مسدددکو د انځدددوروي، يرهدددل

لده بلدې   . کدوي  ښدکاره  مداتې  رسدوا  لښدکر  تيدونکېما نه دهې د ناپليون
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  دي؟ لپاره څه د ټول دا.خوا د اخالقو او ايمان درس ورکوي

 تاريخ اشرافو د روسيې د داستان سولې او جگړې د منتادين  يني

 د کدې  رومدان  دې پده  چدې  لدولي  او ويندي  کدې  هده په لوستونکى هر. گڼي

 اړيکددي، کددورنۍ ،خددوب او خددواړه ژونددد، لددوړ بددډايانو دهددو د روسدديې

 د کدې  ميدن   خپدل  پده  او ميندې  پټدې  او ناندرۍ ن اوې، او مېلمستياوې

 د روسددديې د پددده خپلددده کدددورنۍ دهددده. ښددديي سددديالۍ کورنيدددو څدددو دهدددو

 لدږ  سدړی  کده . دي کورنۍ بيزاوخوف او رستوف بالکونسکي، ټولواک،

 کورنيدو  څدو  همدهو د تاريخ پيل د پېړۍ نولسمې د روسيې د وکړي پام

 دهددو د بڼدده ادبددي – حماسددي خددورا پدده کددوي ه دده تولسددتوی. دی تدداريخ

 هېدر  يدې  يدا  بايللى يې ايمان چې روح هده. کړي بيان روح ژوند د کورنيو

 د وددرې  له يرهل بهرني کېدونکي او رارسېدونکي د روسيې او پر کړی

 الندددې پددردې تددر مينددو او شددرابو د بنددډارونو، ن ددووو د نددو ، او عدديت

  .تېروي ژوند خپل

 د ملددددت د روسددددې د سددددوله ، او جگددددړه چددددې بيددددا وايددددي  هډلدددد بلدددده

 ويداړ  پدوځ  سداده  د روس د. ده پالنده  هېواد. دی بيان روح ناسيوناليستي

 او بالکونسدکي  اندرې او کوتوزوف قوماندانانو د پوځ روسي د او دی

 هدده  د بايدد  اروپدا  ټولده  چدې  دی احسداس  پدرتمين  هدده  ټولواک د دوی د

 ده  انګړتيدا  روح ناسيوناليستي همدې د. ووهي گونډه ته سپې لوالي

 د سديوری،  خددای  د لپداره  ملت خپل د الکساندر ټولواک روسيې د چې

 ټولددواک چددې وينددو هلتدده. يڼددل کېددږي  پددالر ملددت او د اسددتازی عدددالت

 سدتر  يدوه  د بزگدر  هددو  د بدډايان،  روسيې د پوځ، روسيې د ته الکساندر

 مددار، دوکدده يددو ه دندداپليون تدد  دښددمن او گددوري توگدده پدده الهددام آسددماني

 ناقدد  يدو  روسديي  د. کتل کېدږي  بڼه په شيطان او هوښتونکي  ان ډارن،

 : ليکي اړه دې په
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 د لکده  روح ملدت  روسدي  د کدې  اثدر  دې په ليکوال چې بريښى داسې"

 کدې  جدام  په هرور د ملت دخپل  او نښتيځلى تويه په وږي يوه د انګورو

 " .دی څ ولى  څاڅکې يې څاڅکې

د خلکددو د حددال او دټددولنې د ژونددد د ښددو پلټنددو لپدداره   ده بدده کلدده کلدده  

 :  انګړې تجربې کولې،لکه دا

 سدره  تدر  کدې  مسدکو  پده  کال 188٢ پر چې کې سرشميرنه هدې په هده

 کددې دې سرشددميرنه پده  يددې ولدې  چددې اړه دې پدده ده.دی کدړی  يددډون شدوې 

 :دي ليکلي کړی يډون

 شدم  پدوه  دې پده  چدې  وکدړ  يدډون  کدې  سرشمېرنه دې په لپاره ددې ما"

 ډول يدو  چدې  لرلده  هيله ما.دي وزلي بې ويړي شمېر څه کې مسکو په چې

 مرسدته   لپداره  وي،ددې هدم  پيسدو ورکدول    د ،کده  سدره  هددو  لده  ډول يو نه

 " .شي نه پاتې خوار کې مسکو په چې وکړم

 کرښدې  شان دهه)وروسته لوستلو له کرښو  ينو د کتاب د ناکله کله

 او پدرتم  د ملدت  د روس د لسدتوی ، تو چدې  بريښدى  داسې(دي نه هم کمې

 روح ناسيونالسددتي ملددت ددهدده او ايلددوي څددوکې هسددکې هېوادپددالنې

 .هسکوي ته آسمان

 پرتم،پده  پدرتمين  دهدده  او روح ماتيدونکى نه کوتوزف د کې هده په

 او الکسداندر خواخدوږي ،مهربدانى    لومړي ټولواک،د د روس د کې هده

 او ليوالددو، اشددرافو،اعيانوک بزيددرو د روس ويدداړ،د ژهددورنې د د اروپددا

 فرانسددوي هددر کددې د هددده هرور،پدده ماتيدددونکى ندده ويددړو ټولددو هسددې

 ندددا وانيو او دوکدددو بېالبېلدددو د نددداپليون مدددار دوکددده او څېدددره تددداالنګره

 ،ټدول  ښدکارونه  وياړ  د هدو پر او ژوند اشرافي د کې هده ،په انځورونه

يندې، دانسداني   پالنې،له خددای سدره د م   دهېواد دي چې هر يو ، څه هده

 .اخالقو او بشري ښيګڼو هوره بېلګې جوړوي
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 عارفانددده تولسدددتوی،ټوله د کدددې ليکنددده پددده کرښدددې دهدددرې کتددداب د

 د چدددې احسددداس ناسيوناليسدددتى دري ،دهدددده اشدددرافي هدددده پوهددده،د

 لدددده او زهددددم پدددده د کوتدددوزف  او ژړاوو پدددده بالکونسددددکى سددددردار مشدددر 

 ندښددتل کددې هميندد بدده کليددوال روس هددر د سددره خدددای او ، شدداه هېددواد

 پددده دي،څنددد  شدددوي ياڼدددل ياڼددده حماسدددې پددده د روح دده او شدددوي دي 

 .هږوي سندرې والي حماسه د دکتاب او درومي څن 

 وروسدددددته  داسدددددې  نددددده پلتندددددې او لوسدددددتنى تدددددر کتددددداب د خدددددو

 هېددددددواد روسددددددي ملددددددت د يددددددوازې ندددددده ليکددددددوال چددددددې څرينددددددديږی

 ژوندددد کليدددوال روسدددي نهليدددزم،د اشرافيت،دروسدددي پالنې،دروسدددي

پدده   اتالنددو خپلددو  د هددم موضددو   ژونددد او ،دمددر   شددر او دخيددر  بلکددې

 :کي لټوي او دې پوښتنو ته  واب پيدا کوي چارو

 ده؟ څه دی؟مينه شى څه ژوند

 دی؟ شى څه مر 

 لرو؟ ويره له مريه او مينه سره له ژوند ولى

 ده؟ څه يناه دی؟او شى څه يناه

 کرکه؟ شى څه او له ولرو مينه بايد سره شى له څه

 کوو؟ ژوند لپاره څه د موږ

 يم؟ څوک زه

 فرمدددان پددده يدددې فلدددک او ندددړۍ چدددې دی شدددى څددده يدددا څدددوک هدددده

 چلېږي؟

 سددره، ټولددو لدده ميندده.کددوي زده را ميندده تدده مددوږ او لنددډه دا چددې هددده 

 لدده مددوږ  چددې سددره لدده هدددو  او لددري ميندده سددره لدده مددوږ  چددې سددره لدده هدددو 

 دښددددمنانو لدددده ميندددده او سددددره دوسددددتانو لدددده کوي،ميندددده کرکدددده سددددره

 .راښيي ته يې موږ خدای چې څه ه،هدهسر
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 سدددددرتيرو د يدددددا پياوړتيدددددا جګړيدددددزه لپددددداره تولسدددددتوی د جګدددددړه

يددوازې مدداتې او بددري    لپدداره دهددده دی،جګددړه ندده زيدداتوالى يددا لږوالددى

 پياوړتيدددا روحدددي پريندددو پراخدددو د دهدددده لپددداره، جګدددړه نددده دي بلکدددې

 .دی يووالى ارادې د هدوی د او

 هم،دجګدددددړې ،دجګړېمددددداتم وير،دجګدددددړې جګدددددړې دهددددده راز د

 کرکدددده،دجګړې کددددول،دجګړې ايددددره او اور تدددداالن،دجګړې او ورانددددى

 دجګدددړې او ويندددې وير،دجګدددړې دمددداتې څېره،دجګدددړې انسددداني هيدددر

هددرور دا هددده څدده دي     او ويدداړ  ديتلددو  دجګددړې :اړخ بددل  چددور  تولددو  تددر 

 .چې موږ يې دلته لولو

 ندده هددده.لددري دواړه اتددالن خيددالي او رښددتياني کددې اثددر دې پدده هددده

 لددده هددددو  هدددده انځدددوروي،بلکې ژوندددد ور ندددى اتالندددو ددهدددو يدددوازې

 انسددددددددداني او خير،عددددددددددالت او د انسان،تاريخ،ژوند،شدددددددددر سدددددددددره

 .کوي خبرې فلسیي او عرفاني اړه په برخليک

 خبدر  آژانسدونو  نړيوالدو  وچې ور ې باراني ښکلې يوې په  کال٢١1١ د

 :ورکړ

 او جګددړه شددهکار سددتر تولسددتوی ليددف ليکددوال سددتر د روسدديې د"   

 ټولدو  تدر  زمدانو  دټولدو  او ملتوندو  ټولدو  د ندړۍ  د مجلدې  نيوزيدک  د سوله

 .کړ هوره اثر ستر

  دای  لدومړی  کدې  مدن   پده  آثدارو  سدلو  د اثدر  دهده  مخې له ليکنې ددې

  .دی يټلى

 اثدر  ددې فرهند   نړيدوال  پدر  کدې  اوږدو پده  تداريخ  د المدل  خبرې ددې

 " .لېوالتيا زياته لوستونکو د او اهيزه
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  احسداس  مدا  چې هر څده داسدې شدول،خو    يم خواشينى ډدر کبله دې له

 .کوالی شو نه مې ډول بل چې وبښه ،ما دا ومنه چې همداسې ده  کړه او

. و شدددوي زهمېددددونکي نددده خدددورا کدددورکې پددده حددداالل،نور ندددو  زمدددا

 ژونددد کددې شددرايطو هدددو پدده کددوالی شددم ندده زه داليلددو نددورو او پدده دې

 کددې شددرايطو کوونکددو ااددراف خددورا او بددډايو خددورا ،پدده هدددو  وکددړم

 .ژوند کاوه مې اوسه تر چې لکه

 ټدددول هسدددې ژوندددد وکدددړم چدددې   وکدددړم ه ددده ټولددده خپلددده زه بددده اوس

 معمدددولي او دوديدددزه پددده يدددې ويددړي  زاړه شدددان پددده زمدددا او عمدددري پاخدده 

 .کوي ډول

او  کدراره  پده ،  ارامه ،په يوازې  هدوي .پريږدي  ژوند پرتمين  هدوی

 .کوي ژوند له نورو نه لرې 

 يدم،  چېدرې  زه چدې  شدوې  پدوه  او زمدا لده تګده خبدره     وکړه،کده  مهرباني

 خدراب  پسدې  ال حداالل  زما او ستا به رات  دهه ستا.را ي نه به ماپسې

 .ولي نه را بدلون هېڅ به کې پردکړې په زما ،ته به راشې ،خو کړي

 دې ماسدددره لددده ېژوندددده چددد  يدددډ کلدددو سدددپې لو 48 دهددددو لددده تانددده 

 خدداطر پدده  يناهددانو ټولددو د هدددو مددا لددرم هيلدده کددوم،او دی،منندده کددړی

 ټولددو د تددا هددم زه راز دهدده.مالمتددوي وړاندددې مددا  پددر سددتا چددې وبښددې

 پددر وړاندددې  زمددا تددا چددې بښددم کددومې لدده زړه د املدده لدده يندداهونو هدددو

  .مالمتوي



 

5۹ 

 کدددړې برابدددر  دددان سدددره حددداالتو نويدددو هددددو لددده درکدددوم مشدددوره تاتددده

 ووايددى څدده ماتدده هددواړي کدده.کددوي مخددامخ ورسددره تددا بدده تدد  مدداز چددې

 خبددره  بدده  ووايه،هددده  ،تدده ساشددا  لددور  زمددوږ  راکړې،هددده خبددر  کددوم  يددا

 راولېږي،خددو ماتدده وي الزمدده چددې هرڅدده بدده هددده.يددم چېددرې زه چددې وي

 ماسدددره لدده  هدددې  شددي،څکه  ندده  ويلددى  تاتدده  چېددرې يددم،   زه چددې  خبددره  دا

 .يم چېرې زه چې وايى ونه چاته هېڅ چې ده کړې ژبه

 تولستوی ليف

 ٢8 داکتوبر

 يدددې بددده ماتددده او کدددړې ټدددولې ټدددولې بددده نسدددخې خطدددي او کدددالي زمدددا

 .ده کړې سپارښتنه ،ساشا ته ته لور اړه دې په راولېږي،ما

 .ل.ل

 

 چدې د  وعدده  دا  تولسدتوی،خپله  ليدف  لسدمه  پده  نوامبر د کال 1۳1١ د

پده   سدم  رهسد  هوښدتنو  لده  عاايددو  خپلدو  د بده  کلونده  ژوندد وروسدتې   خپل

 .کړه کوي،پر ای کراه،يوازې او آرام ژوند

 کلدي  خپدل  لده  پټه په مل ،سره ماکوفي کي. پ.د  داکتر. خپل له هده

 .وول نه پلينا ياسنيا

 لده  کدې  اوږدو پده  ور دو  دوه د.کدړ  پيدل  مدزل  وروستى ژوند د ليکوال

 خدور  خپلدې  لده  کدې  سديمه  پده  شداموردينو  د يې ،هلته وول سيمې خپلې

 ورسدره  هدم  الکسداندره  لدور  يدوه  يدې  وکتل،همدلته سره ویتولست ماريا

 .تمځای و کزلوفسکي ريل مه وه او د 1۹ نوامبر شوه،دا د  ای يو

 کدې  ريدل  شدمېره 1٢ رارسېدونکي په چټکۍ تولستوی او ملګري  په
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 يدې پده   ټکټونه.و نه اخېستي هم يې ټکټونه چې چټکۍ داسې.کېناستل

 نده   دانګړې موخده   کومده  یرسد  هدم دهده   څده  کده .واخيستل کې تمځای بل

 بدده  ي،هلتدده بدده تدده ښددار نوفاچرکدداس د چددې و دا تکددل د هددده لرلدده،خو

 ،ندو  شدي  ونده   کدار  دا کده  او روانېږي ته بلداريا به بيا او اخلي پاسپورل

 . ي به ته قیااز

 را ي،ناروهدده تبدده سددخته تولسددتوی کددې پددر الره پدده بدمرهدده لدده خددو

 .شي ښکته نه لري له امله له ناروهې سختې د کېږي او

 تمځدای  دهده  د.نېټده وه  شدلمه  نوامبر د .و  تمځای ،ريل استاپوا د دا

 مدړ  هاملته تولستوی.يوړ ته کور خپل او دا ناروغ يې  وپېژاند هده مشر

 .کال د نوامبر شلمه ورځ و 1۳1١د .شو

 څندډو  پده  باغ د کور خپل د مخې له وايت خپل د يې ٢۹ په نوامبر د

 .کړ خښ کې سيمه په يناياسنياپل د کې،همالته

 آن او کدړی نده و   يدډون  نده چدا   چدارواکو  رسدمي  لده  کدې   نازه په دهده

 دهدددې  دي،خددو  ندده شددوې  ترسددره  هددم مراسددم  مددذهبي  چددې کېددږي  ويددل

 ليکددل کددال 1۳1٢ پددر چددې کددې ليددک هددده پدده اوفياتولسددتوی دمېرمنددې

 :راهلى دی شوی خپور ٢٢ پر دسامبر د کال 1۳1۹ د او شوی

 " . وکړه  نازه د تولستوی  مشر مذهبي وي په حضور کې ددې"

 :دي ليکلي هدې راز دهه

 ده هيلده نده   دا کلده  هدېڅ  يدې  دمخده  مدر   تر چې کړم څرينده دا هواړم

 کدې  کدال  1885 پدر  ال هم  ه ،که شي نه و دې دده  نازه چې کړې څرينده

 :و ليکي کې وايتليک خپل په يې

 دا کده  پرتده،  مومراس ماليانو او له کړي،خو مې لري،خښ امکان که
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 پددده چدددې پرددددږدي وي،ندددو يدددران او سدددتونزمن لپددداره خښدددوونکو د کدددار

 وي، خرڅدده بددې او ارزان څددومره چددې مگددر کددړي، خښ مددې ډول معمددولي

 .وي ښه به هومره

 :ديمتيري ميريژکوفسکي

دونکو کدده د کددومې بلددې نددړۍ اوسددې .د هددده څېددره دبشددريت څېددره ده •

 یزموږ له نړۍ پوښتلي وای ،ته څوک يې؟بشريت کوالی شدو ،تولسدتو  

 .دا زه يم :ته اشاره وکړي اوخواب ورکړي

 

 :يانديمهماتا 

کدې زه دې خبدرې حيدران کدړی يدم چدې        یتر هرڅه  نه زيال په تولستو

هده خپلې ويناوې په عمل مدللې کړي او د رښتيا پده خداطر يدې هدر ډول     

هدده   د.ه دخپلې زمانې تر ټولو نه سپې لى انسدان و هد...قربان زهملې ده

،هده د رښتيا د موندلو په ه دو کدې خپدل    ېټول ژوند پرله پسې ه ې و

 .ژوند بايلودي

هې کلده دا ه دده نده ده کددړې چدې رښددتيا پټده کړي،هددده      یتولسدتو     

بدله کړي،هده پرته له هده چې له ټولنيز او معنوي واک ته وډار شي ،له 

 .پرته په ډايه رښتيا هوښتههر ډول سازشه 

 

 :مان الکساندر

 کسدانو  هددو  د هدده .کېدږي  يڼدل  هږ وجدان د هم اوسه تر ال تولستوی

 .کوي ژوند معيارونو اخالقي په چې ده پناه ستره يوه لپاره
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" .پدددداتېږي همداسددددې خبددددرې شددددوې ويددددل درومي،خددددو وختوندددده "

 تولستوی

 :د کتاب څلور هوره کورنۍ

 ،د رستوا:کورنۍ لومړۍ

 .پالر کورنۍ اندريوويچ،د اليا يراف-1

 .مور دکورنۍ.ښځه اليا رستوا،د نتاليا يرافينه-٢

 .زوی مشر کورنۍ رستوف،د ايليچ نيکوالی يراف-۹

 .لور مشره کورنۍ رستوا،د الينيچنيا ويره-4

 .زوی کمکى کورنۍ رستوف،پيتيا،د ايليچ پيتر يراف-5

 پېيددر د او نددهمي اندددرې لددور،د کمکددۍ کددورنۍ رسددتوا،د نتاليددا-6

 .ښځه هدويم

 .شوې ده لويه کې کورنۍ دې خور ه،په يرافينې سونيا،د-۳

 .زوی نيکوالی رستوف،د اندريوشه-8

 :کورنۍ بالکونسکي د:ه دويم 

 روسديې  سدردار،د  بالکونسکي،مشر اندريوويچ نيکوالی سردار-1

 .پالر کورنۍ د جنرال، زمانې ايکاترينې ټولواکې سترې د

  .باسي تووير نيکه دخپل خوا له مور د کې هده تولستوی،په

 .زوی کورنۍ بالکونسکي،د نيکواليوويچ اندرې سردار-٢

 اندددرې او لددور بالکونسددکي نيکواليددوويچ،د ماريددا شددهزاديۍ-۹

 . وکړ واده سره رستوف نيکوالی د وروسته هده.خور

 .دی کړی انځور مور دخپلې کې هدې تولستوی،په چې وايى

 ماشدوم  پدر  ښدځه،چې  لدومړنۍ  بالکونسدکي  ېاندر سردار ليزا،د-4
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 .شوه مړه(نيکوالی)

 .زوی اندرې بالکونسکي،د اندريوويچ سردار،نيکوالی کمکى-5

 :کورنۍ کورايين د: درديمه

 .خسر لومړنى پېير پالر،د کورنۍ سرييوويچ،د واسيلي کورايين-1

 .زوی دکورنۍ( اناتول) اناتولي کورايين-٢

 .زوی دويمايپوليت، کورايين-۹

 .مېرمين واسيلي الينه،د کورايينه-4

 .ښځه لومړنۍ پېير د. بېزاوخوفه يرافينه.ايلنا،ايلين کرايينه-5

 

 :کورنۍ بېزاوخوفۍ د: څلورمه

 لدوی  ټولدو  تدر  روسديې  د.بېزاوخدوف  والديميريدوويچ  کيريل يراف-1

 .پالر بېزاوف پېير بډای،د

 .کيريليوويچ بېزاخوفُ،پيتر پېير يراف-٢

 بېددداوخوف کدددراف سددديميونووا،د مامونوتوا،کاتويشددده،کاترينه-1

 .پېير،خور ه

 .پېير،خور ه بېاوخوف يراف مانوتوا،ولګا،،د-٢

 .پېير،خور ه بېاوخوف يراف مانوتوا،اوفيا،،د-۹

 :کارايين

 .لور لوفوفنا ماری د. کارايين ژوليا،-1

 .کارايين لوفوفنا ماری-٢

 :ټولواکان
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 .ټولواک او څار سدرو الکساندر، لومړی-1

 .ټولواک فراسې بناپارل،د ناپليون-٢

 .ټولواک اتريت فرانه،د-۹

 :پو يان مشر بهرني او روسى

 .بګراتيون ايوانوويچ پتر-1

 .دوتولي بارکلي-٢

 .خاوند رستوې ودرې کارلوويچ،د الیون بېر -۹

 .ديمتريوويچ واسيلي دينيسوف-4

 .ايالريوونوويچ ،ميخايل کوتوزوف-5

 :اتالن نور  ينې

 .افسر پوځ سواره د کوتوزوف ژارکوف،د-1

 .افسر دپوځ الين،دپاولګراد-٢

 .قوماندان عمومي پوځ د اتريت ماک،جنرال،د-۹

 .استازي من  تر مسکو او ميشو،ډيروال،دپترزبور -4

 .افسر دقومانداني کوتوزوف نيسیي کي،د-5

 .پوفول،جنرال-6

 .بريديى تليانين،دپوځ-۳

 .کې،بريديى جګړه په استرليڅ تول،د-8

 .تورن دپوځ تانک توشين،د-۳

 .افسر هنډ د بګدانيچ،دپالولګراد کارل شوبيرل-1١

 :پارتيزانان

 .نه ډلې قزاقي دينسوف،د ليخاچوف،د-1
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 ..نه ډلې دينيسوف،دپارتيزاني لوفايسکي،د-٢

 .پارتيزان بزير شيرباتي،يو تيخون-۹

 نېددددددږدې خددددددورا ملکددددددې د روس دشدددددديرير، پاولوفنددددددا انددددددا-1

 .خورلنډه

 لدددددويې د او مخدددددوره ميخايلوفنادروب وکيدددددا،پخوانۍ اندددددا-٢

 زوی خپددددددل د او ده شددددددوې خددددددواره اوس هددددددده.خاونددددددده کددددددورنۍ

 .کوي درب وکيا،همخوري باريه

 .زوی اناميخايلوفنا دروب کوي،د باريه-۹

 پېيددددر لدددده هددددده.سددددرتيري سدددداده کاراتايوف،روسددددي پلتددددون-4

 .دی شوی اشنا کې بنديخانه په سره بېزاوخوف

 .تورن قواوو د تانک توشين،د تورن-5

 د هددددده.افسددددر ديددددارډ سيميونوفسددددکي دولوخددددوف،د فيدددددر-6

 .کوله مشري هور ن  پارتيزاني

 رسددددتوف نيکددددوالی دينيسددددوف،د ديميتريددددوويچ واسدددديلى-۳

 .ملګری

 کددددددورنۍ د رسددددددتوف اخروسدددددديووا،د ديميتروفنددددددا ماريددددددا-8

 .خورلڼه

  .وي ساده خورا لري،تل اهيزې سترې چې معناوي هده ټولې

 ،زمدددوږ نددده هددددو بددددو تدددر زمدددوږ تدددل  انګړتيددداوې ښدددې زمدددوږ
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 .رسوي تاوان زيال ته ژوند

  .وي ساده خورا لري،تل اهيزې سترې چې معناوي هده ټولې

 .وي نيکمرهه کورکې خپل په چې دی څوک هده نيکمرهه

 .پاتېږي همداسې برېخ شوې ويل درومي،خو وختونه

 هدددر  دی،خدددو  ورتددده  سدددره  تددده بدددل  يدددو  کدددورنې  نيکمرهدددې  ټدددولې

  .ده بدمرهه ډول خپل په کورنۍ بدمرهه

 نددده جګدددړې بددده ،اادددال وای لپددداره عاېددددو د جګدددړې ټدددولې کددده

 .کېدای

 .دي خبرې هسې شرافت او نن  ټول دا

 شددېبې يددوې لدده وړاندددې پدده ژوند،دابددديت ټددول سددتا چددې کلدده -

 پدده عددذاب  دومددره املدده لدده شددېبې ددهددې ولددې دي،نددو ندده زيددال ندده

 ؟مۍزه  ان

 پدده مددوږ.دی جددوړکړی څدده يددې ندده او موندددلى څدده ندده بشددر هددېڅ--

 نددده  چدددې پوهېددددای دې پددده يدددوازې شدددو، نددده پوهېددددای شدددى هدددېڅ

 .ده پوله لوړه ټولو تر پوهې انسانى د دا او. پوهېږو

 تددده  حايادددت  چدددې وکدددړم  دعدددوا دا کدددوالی  شدددم نددده  هې کلددده زه-

 تدده حاياددت کددوالی شددي ندده  ددان يددوازې پدده هې ددوک يددم، رسددېدلى

 وړتيدددا لمدددانځنې او سدددتاينې د خددددای د چدددې معبدددد هدددده. ورسدددېږي

 دهددددده ودانېدددددږي، او لدددددوړدږي خښدددددته پددددده خښدددددته کدددددوي پيددددددا

 پددوړ  ه ددو پدده انسددانانو  ډدددرو د دمدده، دې تددر  آدامدده لدده لمددانځتون،

 .لوړدږي هم اوس ال او شوی لوړ پوړ پر



 

61 

 دي داسددددې انگبددددين راڼدددده هلکدددد حاياددددت او حکمددددت آسددددماني-

 شددو، کددوالی مددوږ آيددا کددړو، ماتدده پددرې تنددده خپلدده هددواړو مددوږ چددې

 او راواخلددددو انگبددددين راڼدددده شدددان  دهدددده کددددې  دددان  ندددداولې خپددددل پددده 

 سدددپې لتوب د روح او  دددان خپدددل د يدددوازې وکدددړو؟ پدددرې قضددداول

 انګبينددو  رڼددو  شددويو  څکددل دهددو  د پددورې  اندددازې يددوې  تددر  الرې لدده

 .وساتو سپې لتيا

 بايددددد انسددددان لپدددداره، منلددددو او کددددړې زده علددددم او وهېپدددد دې د--

 او کدددړی ندددوی هدددده کدددړی، سدددپې لى نددده ناولتيدددا ډول هدددر زړه خپدددل

 د هددده د او ولددرو ايمددان بايددد مخکددې ندده پددوهې تددر لپدداره کددار ددې

 خددددای د بايدددد لپددداره، رسدددېدو د تددده ارمدددان دهددده. وکدددړو ه ددده کمددال 

 .داړوون او  ای کې  ان په نوموو وجدان يې موږ چې   ال

 د گمراهدددى او تادددوا د کدددې معابددددو او لمدددانځتونو پددده زمدددوږ -

 امتيددداز کددده کلددده هدددر. شدددته نددده درجددده بلددده پرتددده، نددده درجدددو او کچدددو

 زړې برابدددرۍ د مدددن  تدددر انسدددانانو د چدددې ده هلتددده کېدددږي، تددده رامدددن 

 .ړنگېږي بنسټ او

 لدده ډول، بددل پدده پرتدده، ندده خواخددوږۍ لدده او بښدده دې دښددمنان -

 آسدددماني لدددوړ توگددده دې پددده چدددې وخدددت هدددر. اخلددده مددده هدددچ نددده هددددو

 بيددا بدده نښددې شددوې ورکددې پددرتم لرهددوني د کددړې، مراعددال قددوانين

 .کړې پيدا

 د شدددي،هده ترسدددره الرې لددده زور د چدددې اادددالحال هدددده هدددر .-

 خپلدددده انسددددانان چددددې پددددورې هددددده تددددر  کدددده دی، ندددده وړ درندددداوي
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 د اهددددريمن د کددددوالی شددددي ندددده تددددوان هددددېڅ وي، ندددده شددددوي ااددددالح

 تدده زيدداتى زور عاددل  کدده نددو شددي، خنددډ مخددې د بددديو او ناولتيدداو

 مخ1۳6-.لري نه اړتيا

 پديددددو منطادددي هيدددر د سدددپارل  دددان تددده تاددددير کدددې تددداريخ پددده-

 لپددداره سدددپړنې د( لدددري نددده اړخ سدددره عادددل چدددې پديدددده هدددده يعندددې)

 پديدددې  شددان دهدده تدداريخ د کددوو ه دده  چددې څددومره. بردښددي حتمددى

 هيدددر لپددداره زمدددوږ هدددده انددددازه هماهددده پددده وتلدددو، تلددده پددده عادددل د

 .کېږي پاتې ناپېژندلي او منطاي

 به همدومره

 په مينه او ادبي تلوسې

 دوکتور لطيف بهاند

 افدانستان-کابل

 کال د جوالی څلورمه ٢١1٢د 
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پرته  نيوله شتمدکورنۍ  د بناپارل ،او لوکانيوژ !(سرداره) يرانه -

 ،کده تاسدو   يماوو دمخه تاسوته اله هواړم ز په هر حال، خو ،بل څه نه دي

  ان ته نور هم جګړه را روانه ده،که تاسو ،چې ئمننه و دا  ال تر اوسه هم

زه پده رښدتيا پده دې بداور يدم چدې       ) هند يماابې ددهه  ،چې ئدا اجازه ورکړ

وحشدت نده مالتدړ     او هدر  و ببواللدو لد بېالبې له هدر ډول  (دی نهيماابې هده 

ندده شددم  ریملګدد خپددل، نددور نددو تاسددو ندده پېددژنم، نددور نددو زه تاسددو ،ئوکددړ

نده   ىزما وفدادار مريد   ،ئتاسو يې انګېر،که هده شان چېنور نول ،يڼلى

رو وينم چې زما لده خبد  ، هرکلهد   هرکله ،سالمد سالم  .ښه ده ښه ده، .ياست

او دزړه  ئنددېک،ئوکړ ني، مهربددائوډار شددو مددو يبڼددۍ پدده زړه در ننوتدده،

 .ئخواله پيل کړ

روفنا خدورا  ېدد فماريندا   دملکې، د جون په مياشت کې کال.ز18١5د 

پده   پاولوفندا او نېدږدې خورلندډې انا    ېرکې مخورې، همرازې، ،يرانې

لمده او يدو   مې ياهلد ر يلدومړن  مېلمسدتيا خپلدې   د شوې وينا، دهې يادې

 ،اندا پاولوفندا   .يده واو هر کلدى  ،ته واسيلي سردار يمن چارواکاهېزډدر 

 ددد والګدي  پده   ،او ددې د وينا لده مخدې   هېدخټو  سېيچې له څو ور و راه

څوتندو مخدورو    لده يري  چدې پده هددو ور دو کدې ندوې کلمده وه او        )يري 

يک يدې چدې   هده بلنلپه . اخته شوې وه (هددبل چا په ژبه نه ياد د ال ،پرته

 مېلمندو ټولدو   بې لده تدوپيره د   ،يېنن سهار ی و اوليکل شو  سره رنپه 

 :کلي وولي و،په نامه لېږلى 
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که تاسو نن ماښام کدوم خدورا ښده څده     (  سردارېيرانې )  سردار انير

 نده  تېدرول  سدره د ماښدامنۍ   وې خوارې او ناروهېيله  او که تاسو ئنه لر

پده بدې   ،وليده پد  ستاسدو به لسو بجو ترمن   نو د ماښام د اوو او ،ډاروي

 .ويه خوشاله شم تساري 

 انا شيرير

 دربداري  پرتمېندې  ،ينډل شدوې، ښکلې ،چې سردار يرا رسېدل ينو

بدو  يدې پده     ، سدګک لرونکدي  ېبااوږدې جدور  جامې يې اهوستې وې،

بددې لدده هددده چددې د     و، ىنکو سددتورو يدداڼل و لېدددپښددو او ټټددر يددې پدده    

 :وويليې په ورين تندي ي،يلاددهه تاوده هرکلي نه  ان ب ،کوربنې

 !ديبر ىرنڅه او يهااې خد -

ه ژبده چدې زمدوږ    هدد  .خوږې فرانسوي ژبې خبرې کولې، هده په روانه

هدده   د. ان فکريدې هدم پدرې کداوه     ويله، يوازېنو نه نيکونو او هور نيکو

دربدار   د ،ه چدې ددنه داسې څريند او پرتمينوالي ادآ له کلمو له ژبې او د

ولوفنې هده اندا پدا   .و په ترانو کې رالوی شوی دیرنيکو و مخورويلواو 

هددې پده    ې ديد  بدې ودښدتو سدر    عطدرجن،  ،خريلدى  خپل ته ور نېږدې شو،

وې څدوکۍ  يد پدر   وروسدته،  الس تدر ښدکلولو نده    هدې د ټ او دوړاندې ټي

کدې  پده داسدې حدال     بدل کړي، هږبې له هده چې خپل  .استنېکډوله کټ 

پېدددور نښددې  د ،او نزاکددت تددر شددا چددې پدده سددړه ژبدده کددې يددې د خواخددوږۍ 

 :وويل څريندددې،

پده   ،ئددږ د خپلې روهتيا په هکلده راتده وهږ   هتر هر څه دمخ !يرانې-

 .ئاو ارام مې کړ ئدې اړه زما ټولو انددښنو ته اورونه ورته کړ

 :انا پاولوفنا وويل

هده حال ښده   شي د ایڅنګه کېد کله چې د انسان روح نا ارامه وي،-

شدي  ه هدم ند   ىديدوه لدږ احسداس لرونکد     آنوي؟ په دې وخدت او زمانده کدې    
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 ومه دمددهرم چددې تددر شددلدده لد ې کدده، هييدد ښده ورک . ارامدده پدداتې شددي کدوالی 

   .ئش لمستياکې پاتېپورې زماپه مې

 :سردار وويل

زه  ؟ نن خو چارشنبې ده،نو دانګريز دسیير مېلمستيا به څنګه شي -

ماپسدې   ، پده همددې لپداره   زمدا لدور د   هلته هم  دان ور ښدکاره کدړم،    بايد

 . ان سره بوزيله چې ما هلته  دلته راتلونکې ده،

زه  .بدلده شدوې ده   مېلمسدتيا نن ور ې  د ،چې ما داسې توور کاوه -

ندور ندو د زهملدو     ،دا اورلدوبې  او دهه مېلمسدتياوې  ،داسې انګېرم چې

 .نه دي

څوک يې خبروتده   ،واسيلي بې له هده چې په دې ډاډه وي چې سردار

ه ددد ر پده پرلده پسدې تويده هږ    دي او کنه ،د کوک شوي ساعت په څې هوږ

 :او ويل يې

شدددو،چې تاسدددو دهددددې  الیپددده رښدددتيا سدددره چدددا دا تودددور کدددو  کددده-

 ،چا بده پده هدده کدې بدې خيدالي نده       ئلمستيا د  نډولو هيله مندد ياسدت  مې

 . وای کړې

، تاسددوخو پدده هددر څدده خبددر ياسددت،دا راتدده   ئورو ددنددور مددې نددو مدده  -

مددو څدده پردکددړه   اړهيادښددتونو پدده   ف دواسددېل وود نو ،سددت چددې يااوو

 وکړه؟

 :وويل هږ شينيپه هملړلي او خوا سردار

هددوی دا جداج    کدره يدې کدړې ده،   پرد؟چدې څده   يماوه يې درته وګڅن -

زه داسدې   و تده اور ورتده کدړي او   بېدډي  وبناپدارل خپلد   ،چدې  اخيستى دی

خپلده   يدانې ) هددو تده اور ورتده کدړو     خپلو ،موږ هم چمتو يو ،رم چېانګې

 .(بنده کړې ده هالره يې خپل

چددې کومدده   رلي،تل ديددوه خددورا ښدده لوبددداړي پدده څېدد     واسددي سددردار



 

6۳ 

مګدر اندا    ،کدوي  خبدرې  ارامتيا پام اوپه ډدر ير، لوبوي، ننداره هونيلر

کدړې   هګد خونده يدې ړن   سره له هده چې د څلودښت کلندۍ  ،يريرپاولوفناش

د  له شدور او خو ېددا نده ډکده وه او     ،اور سرکشه لمبه اوس هم لکه د، وه

 . کولهها يې ګشرن په شان ډک مړوند دپاوليوو نه 

 نيزد ټددول د اناپدداولوفنې ،ندده دډکددوالي ښددودنه  دالدده شددور او خو ېدد 

هده وخت چې دې ددهه شدان ښدودنې تکدل هدم نده       دري  يوه برخه وه،ان،

هددې   ،سدره سدمه وي   نو دخوښدۍ ياااره چې ديارانو او اشدن ددې لپ الره،

 .شر او شورجوړا وه  شان به دهه

 رې پرلدده پسددې بدده ددې پددچدد ه موسددکا،ددددشددونډو و پاولوفنددا پددرانا د

سدره  څېدره   عمدر وهلدې   ه،که څه هدم دهددې  ددښېده او راخورو راويشونډ

ګړتيدا ښده پوهېدده ،خدو     نيمې دهدې  اړخ نه لګاوه،که څه هم هده پده خپلد  

ي پدوهېږ  ړتياګنيم دخپلو نازونو پهپه څېر چې  دنازولي ماشوم هم هدې

،له هددې نده الس   له هده نه الس واخلي  ،يا نه شي کوالی،هواړي ،خو نه

 . اخيستنه 

 پداولوفنې انا ،خبره سياست تده ورسدېده   ،ېپه لړکې چ د تودو مرکو.

 :اوسره لمبه شوه اور واخيست

ت زمدا  که څه هم په سياسد .اتريت نوم مه راته ياده وي ور نو داوف ن -

هدم   او اوس يې نه هوښتله جګړه کلهمګر اتريت هې  سر نه خالاېږي،

د اروپدا    دان  يدوازې  پده  بايدد روسيه  .هده موږ ته خيانت کوي .نه هواړي

ه ته بده  زموږ مشري په خپل دې لوړ دري  پوهېږي او هد.وي نکېژهورو

( منده ېدعا)زه پدرې يروهمنده    ،څده دي چدې   ينييدواز دا هدده   .وفامنه وي

 ټولدو لدوی   تر نړۍ خيرخواه ټولواک ته داو  هنيتپاک  ،زموږ مهربان. هيم

 يدر هوښدتونکى دی  او خ پوههده دومره  .ده او ونډه ور په برخه شوې پور

اوه سدري مدار پده     د هدده  د او انادالب  ددهده .  کلهبه هده هې ایخد ،چې
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 ،ده جددوړه کددړې يددې د وحشددت ننددداره ولسددونو پدده وژلددود  ،کې چددېوژلددو

اوس  .واخلو او پورد وينو هچ  بايد،يو چې  موږ يوازې .نږديپرد يوازې

انګلسدتان   مه شوو؟په ت ،شو الیچاته کوڅنګه او  :پوښتنه کوم له تاسو

د  ،شددي الیندده پددوهېږي او ندده کددو  ،طبيعددتوداير پدده خپددل سدد هددده  !تدده

کددې  مالتددا پدده مدداتې هددده د.پددرتم پددوه شددي  پدده روح الکسدداندر د ټولددواک

پاتې شي او  يچانګلستان هواړي الس تر زنې نندار .شو پاتې يچنندار

. خپلدې پټدې انددښدنې ولټددوي    تددر شدا،  دسياسدي کدړو او راکدړې ورکدړې    

 .شدول ه څ پدوه ند  پده هدې   ددوی ه هدېڅ،  وويل؟اسيل ووف ته څه ونو هدوی

د دان لپداره   زمدوږ ټولدواک    ،پده دې پدوه شدي چدې     ،الیشدي کدو  ه ن هدوی

ټولده  ټولدواک   زموږ د ،چې یالکو شي درکه دا ن هدوی څ نه هواړي،هې

 .بدل څده نده دي    پرتده  هدۍ نيکمرۍ د ژهورنې او دخلکو له دنړ ،سرښندنه

يدې  هدم وکړي،هدوتده    چدې څده وعددې    هددوی  څ،هدې  څه ژبه وکړه؟ هدوی

 ونکىليدد اينه  چې بناپارل ېپروس خو ال دمخې دا منل .درناوي ونه کړ

زه اوس پده   .ردږيدهده په وړاندې ود ،الیشي کوه ټوله اروپا هم ن او ان

دا تت  د پروس .ن نه لرميمااچا په کړو او خبرو باوراو دې برخه کې د هې

ه دامده  هږوي،لد  ېپده اړه ډندډور   ټول د هده...ه نوم ناپېيلتوب چې اوس پ

پر خپل مهربانده   او تر هده وروسته ایپه خد يوازېزه  .پرته بل څه نه دي

زه .ن لدرم يمدا ابختدور برخليدک او روت تنددي     ،دهدده پدر  او يران ټولواک 

 .ن لرم چې هده به اروپا وژهورييماا

و خبدرو  رنيد او په خپلدو تېدرو   ېايپه يوې موسک .هده ناڅاپه چپه شوه

 . .يې ولکه ټېنګه کړه طبيعت يرنپل اوپر خ ملنډې ووهلې او

 :وخندل او وې ويل سردار

يدې   ای د  پدر  ،شدهزاده رم،که زموږ دمهربدان او يدران   زه داسې انګې -

 ،چدې  الیدا توان لدر و خبرو په خپلو دې خوږ، ،تاسو به وای يتاسو ليږل
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پده رپ   ويدسدتر   اچا خوښهد پروس د پ ارهموږ سره د يو ای کېدو لپله 

 .ئراوړ ای،تاسو که ماته يوه پياله چهو ؟ئتر السه کړکې 

 .سمدالسه -

 :کړي،هدې وويل خپلهارامي  او يرهدې ه ه کوله بېرته کرا 

د هددو  .،مخدور را دي  ،ماته ،دلته دوه خورا پده زړه پورې رښتيا نن  -

مخدورې   اخدور يدوې  د چې د فرانسدې  )نومېږي رمورتيمارسردانه يو تن،

وينده   (ونو کورنۍ ته رسېږيچې د مونورانتۍ له الرې د درويان کورنۍ

ابددال هددده او بددل  دی کددډوالو لدده ډلددې  ډاډ وړ اوهدددو ښددو   لددههددده .لددري

 ؟ديلي ددد تيا پده اړه اور راهوښدي  بدې سدارې   هدده د  دخدو  ،تاسو موريوو

و،هرومددرو بدده مددو   خپددل حضددور تدده منلددى هددم ټولددواک  هددده !خبرياسددت

 .لي ويدداور

 :وويل سردار

 .عجيبه ده،ډدر به خوشاله شم -

 :زياته يې کړهاو 

 .ستياواو -

وايدې چدې همددا اوس کدوم څده وريداد شدوي        دا يې داسې وويل ته بده  

دده  دې  دای تده  ، وښتنه وکدړه ې هده څه چې ده يې پيوايداسې چې .وي

 .ياالى هدف و رات د

 :وويل سردار

او سپارښدتنه يدې کدړې ده     له لرييوره دا رښتيا ده چې مورملکه هي-

 سدکرتر پده تويده وټاکدل شدي؟      کې د لومړي بارون فونکه ،په وين، ،چې

 . الي  سړی دیهده خو يو ډدرنا

حضددرتې ياعل ،دوډدددرچددې  ایواسدديلي ه دده کوله،همدددا  دد  سددردار

  لددددې هلددددېدهددددده د ورکولددددو روفنا،لدددده الرې بددددارون ته،ديماريانددددا ف
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 .ته تر السه کړي زوی،خپل کولې

،دا  ءادهددې دې اد .وتدړل  ه نداز باڼده پد   ې سدتريې او انا پاولوفندا،خپل 

 حضددرل ټولواک،دتکددل او ذوق يندده دا پدده خپله،داعل  ،چددې لرلدده مانددا

دهددده پدده اړه  ،کچدده بددولي چددې پدده دتللددو سددياله ده او ندده بددل څددوک ددې   

 :وويلخو هدې په همجن او ساړه هږ  ،يوهږيږ

د  حضدرل ټولدواکې ملکدې تده د هدده     يبدارون فونکده، اعل   !ښاهليه-

حضدرل  يد اعل ،چدې  و همددا ا ورياد شدوی دی خور له خوا دټاکنې لپاره 

ار پددده څېدددر يدددې چدددې د   شدددونډو شدددو، دهدددر و  ملکدددې مدددور ندددوم يدددې پدددر  

 او ژور ينيه،رښدتي اهدم د يدوې بدې پ   يدې  دا وار  ،هادوحضرتې نوم يد ياعل

بل چا پده  هر  او د په څېره کې را څريند شوې نښې درناوي او سر ښندنې

لمدن   دوړوهدم دهدم    پده دې  ،بادار يا خاوند يادونده کدوي   دخپل ،څېرچې

 :وهوړوله او وې ويل

خواخددوږي  بددارون فونکدده تدده ،کددړه چددې ندددهيلدده څرعلياحضددرتې هي -

 .نده شييڅر

 .ستريو راخور شو پر دهم سيوری بياخبرې وروسته يې  تر دې

 انددا پاولوفنددا پدده خپددل  . چوپتيددا هددوره کددړه  ،ئيددواپدده بددې پر  سددردار

 ا ويد درباريدانو  انګړتيد   ،چدې   انګړي ښځينه ظرافت او نازکخيالۍ

سددره د هددده  اعلحضددرتېلدده د شددهزاده پددام  پلددو، ولدده يدد ،چددېهيلدده لرلدده ،

ينداه تده ور    دسدرهړونې  ادابدو نده   ددې سدره دخبدرو د   دخبرو د تدون او لده ه  

خدددو لددده دې سدددره سدددره يدددې پددده   کړي، هدددده ارام ،پلدددوه هلددده بلددد او واړوي

 :وويل خواخوږۍ

چدې  وختده   هلده هدد   ،يدم اورښتيا که ستاسو دکدورنۍ پده اړه درتده و    -

،ټول يې په خپلدو کدړو   ر،بنډارونو ته ت  رات  پيل کړی دیستاسو لو

پدر ټولدو    سمه ده چې خلک وايى،هده کړي دي،هده خبرهن ئاو ښکال مي
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 . لېږيداسې لمر لکه 

ددرنداوي سدر ټيدټ    وړانددې   راو مننې په نښه دهدې پ مينېدسردار،

 .کړ

رته ور سددرداندوره هدم    وروسدته  ې چوپتيدا تدر يدوې لنددډ   ،اندا پاولوفندا  

 شدونډو خدوره   پدر  ،يدې چدې   موسکاسدره  شوه،په يدوې مينده نداکې    نېږدې

ې ندور ندو سياسدي خبدرې     ک وولمستياوه،په دې پلمه چې د اعيانو په مې

او د ټوکدو ټکدالو    ته رسېدلي او اوس د خوږو خبرو، ایپ اترې او مرکې

 :ې دوام ورکړداس ،وخت دی زړه خوالۍ

دبندديانو تدر    ایوختونه د خدد   ينې ،داسې فکر کوم چېزياتره  زه -

وخدت کدې بدې انودافي شدوې       ت پده دو او برياليتوب د هۍنيکمرمن  د 

داسدې دوه ښدکلي،خواږه او   تاسدو تده   تاددير   په تويه ،ولې سارې د .وي

وروسددته يددې خپلددې ورو ددې    .ماشددومان در پدده برخدده کددړي دي   ايسددتهښ

 :او په هوڅه يې وويل اچولېپورته و

ندده  ندده خوښددېږي،ولې هددده زمددا ادوم،اندداتولي يدد زویستاسددو کشددر -

دا  ،هدو د هود  درکاوه؟ زویسته ايتاته داسې ښ ایڅنګه خد ،پوهېږم چې

هدددده پددده قددددر نددده  د تاسدددوحدددال داچدددې دلمددر پددده شدددان ښدددکاره خبدددره ده، 

 .ئهدو ددرلودلو وړتيا نه لر د امله،،نو له دې ئپوهېږ

 سدره سدم يدې پده څېدره کدې خوښدي او پدر         ته رسدېدو  ایددې خبرو له پ

 .موسکا خوره شوه ،ۍشونډو د شور او مست

د سدددويه داتلسدددمې پېدددړۍ )کددده الفددداتر وويدددل څددده وکدددړم؟ سدددردار،

 :يې و،ويلي به وای یژوند (شاعر حانيرو

 .نه دي کل شويلي نښې زما پر تندي دپلرولۍ -

 :کړې او وې ويل پيلخبرې  بيااناپاولوفنا،

پېېلدې   اند  ډتاسدو سدره څدو    له ،هواړم ټوکې پردږدئ ئښه ده،را -
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لدده السدده مددې لړمددون خددوړين   زویدکشددر  سددوستا ئخبددرې وکړم،پددوهېږ

يې پدر څېدرې دهدم دوړې راکندډک     بيا)خبره دې زما اوستا ترمن  وي.دی

او ستاسو  واخوږۍدعلياحضرتې په حضور کې ،دهده په اړه دخ(شوې

 .شوي دي په يټه څه يادونې

. ندده ويددل يددې  هددېڅ ،چددې چپدده خولدده او تريددو تندددی ناسددت و     سددردار

 سدتريې خبريدال هلچدک يدې پدر هدده      خو ،چپه پداتې شدوه  هم اناپاولوفنا

 .خښې کړې او  واب ته ستريې په الره وي

تاسو څه هواړي؟زه څه وکړم؟ما ديوه پدالر پده څېدر هرهدده څده چدې       -

مګدر دهددو دواړو نده    مې له السه کېږي،د هدو د روزنې لپداره کدړي دي،  

چددې  دادي  وپيرپدده مددن  کددې تدد    دویهسددې يابويددان جددوړ شددول، خددو د    

 .او اناتولي،مست يابو و دیليت ،ارام يابايپو

جينګده  يدې  کوله،خولده  له اندازې لوړه او بې خونده موسکا چې  هده

 :دوام يې ورکړ او دخندا وړ ير ېدلې وه،

 .چې درته ومې ويلدهدو ټول توپير همدا و -

 يونځو دهدې له خولې نده هېدږ تداو کدړه،     ایدې خبرو سره يې يو  له 

 . کړل او دنه زهم يې ال پسې خواشينې او څېره یتند

 سدتريې ،په داسې حدال کدې چدې    اناپاولوفنا،په خيالو کې ډوبه شوه

 :او وې ويل يې وهړولې،هده ته يې ور واړولې

ه ،مابده ند   وایکه تاسو پالر نه  پالردږي؟ د تاسو په شان کسان ولې-

 . ا کړمپيدګړتيا نيمپه تاسو کې کومه  الیشو کو

 دزړه لدده کددومې تدده تاسددو يددوازې ،شددم اسددو مريددي يددم اوکددولېزه ست-

دوی . دي ړه کدې  نځيدر او زولندې   اا پده هد  مد زما ماشومان ،ز ،چې يماوو

هدو زه   وم،پده هداړه يدې وير د     بايدد  ،چدې  زمدا د يناهدانو هدده ادليب دی    

 څه وکړم؟،يماوخپل زړه ته همداسې 
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يخ يدې د خپدل تدر    وروسدته چد  شدو او پده يدو خو دون       تر دې خبدرو نده  

 .څرينده کړه يتادير تسليم

 :ې وه، وې ويلاخيست چرتونوچې  اناپاولوفنا

 ید واده کولو،فکر نه د ته ي،اناتولزویبې الرې دې  خپل تاسو کله

هدددې  دواده کولدو ندداروهي لدري،  تدده ندورو  چدې زړې پېدلددې   يدديوا ي؟کدړ 

 :زياته کړه

لده  ې نه ده،خدو يدوه داسدې پېد   که څه هم ما دا ناروهي ال احساس کړ-

هددده د بالکونسددکي  بدددمرهې ده، د پددالر پدده کددورکې،ډدره  ،چددېپېددژنم 

 .لري لویده او له موږ سره خپ شهزاديۍيوه  کورنۍد

رکتيدا او  يبې له هده چدې  دواب ورکړي،پده خپلدې       سردار واسيلي

پده  دسدر  ، ده  انګړتيدا  اعيدانو  او درباريانو د ،چې سره پياوړې حافظې

هدده يدوه    .فکر کوي او دهده په اړه پوه شوی ،وښودله چې ا ېديوې خو

 :وويل ړهبېڅاپه او په شېبه وروسته نا

خدر  څلودښدت زره    ددې انداتولي کدالنى   ،ړه ته لودږي چدې ز دادې، -

 .روبله کېږي

نده   ېلنيولو هملړو خيالونو مخه د خپ سردارڅرينده ده چې  يهاله ور

 :،نو که يې خبره اوږده کړهشوه

ه پوهېږم،پنځه کالده وروسدته بده څده     که خبره همداسې اوږده شي،ن-

دا راته  .دپالرولۍ خوند دی نو ديوه سردارياابډېښېږي؟دا هم دتاسو پ

 لري او کنه؟ شتمنيچې دهدې پالر  يهواو

هددده پدده کلددي کددې ژونددد   .،سددخت او بخيددل دیایهددده پددالر ډدددر بډد

د ټولدواک   بښدلي  ایخدد دال چدې   بالکونسکي دی سرداردا هماهه .کوي

ددده ډدددر  ه.و نددوم يټلددى ((پددروس دشدداه ))کددې يددې، د خددت پدده و واکمنددۍ

ندو لده    مګدر ډددر عجيبده عادتونده لدري،      ،هوښيار، يرک او باسواده دی
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دهدده لورلکده د هدره    . هدده سدره ژوندد کدول ډددر يدران کدار دی       دې کبله له 

 .او بدمرهه دهلري خورا بد ژوند  کاڼى

و مدوده  دهدده ورور څد   .دهده دا لور له ده سره ډددر بدمرهده ژوندد لدري    

 اوس دکوتوزوف،يددداوره وکدددړ، دی واد ،سدددره نمددداني الددده ليدددز، هدمخددد

 .هده نن شپه دلته راتلونکى دی،دی

ه او نيدو يدې و د هدې په خبرو کې ورننول،د هدې الس  سردار ناڅاپه

 :او وې ويليې هده ښکته خواته ښکته کړ  ولې ،نه وه چې معلومه

زه بدده جددوړ کددړ، کدده دهدده کددار دې راتدده !راتدده هددوږ شدده!  انددت يرانددې-

دا پېدلددده هدددم د يدددوې مخدددورې  .شدددم مريدددي پددداتې ،سدددتايهادژوندددد تدددر پ

ندور   .اړتيا ورته لدرم  چې زه دا ټول هماهه څه دي،.ده يهاهم بډ کورنۍده،

 نو څه هواړم؟

 پدده يددوې چټکددې خو ېدددا تدده رسددېدو سددره سددم يددې ایپدد دددې خبددري 

او  يدو ننده ډکده وه،دملکدې د مينځدې الس راو     لده ميندې او چدوهلۍ    ،چې

داسدې حدال    ه يې هلچک بلدې خواتده واوښدت او پده    وروست .ښکل يې کړ

کېښدکود او   بيدا دمينځې الس يې يدووار   کې چې په خيالو کې زنګېده،

خښدې   يو ستريې يې په نامعلوم ټکا ډه ولګولهپه نرمه څوکۍ کې يې ډ

 .ېکړ

 :يلوو چې  انښودنه يې کوله،انا پاولوفنا،

ا نې،ليدز لده مېرم  کونسدکي بال اندرېزه بده ندن ماښدام،د    !زهم کدوه  -

زړه پېدلدده .سددر يددې الره شددته   سددره وهږدږم،هددر چددې څددومره لددوړ وي پددر    

خپدل کدار پوهنده     بيدا يدو وار  کې و دستونزو په اوارې رنيبه،ستاسو دکو

 .يياوازم
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. يسددتهيددوڼې زور اخ يڼددې تون کددې کدرار کددرار لمسددد اندا پاولوفنا،پدده مې 

 .مخور او پېژندل شوي خلک راهلي وو ورزبور  ترټولتد پ لمستياتهمې

 خددوو ډلددو لدده پلددوه تددوپير درلود، ،عمر اطبيعددتکدده څدده هددم د   وخلکدد

لي يواسدد دارسدددهدددو پدده ډلدده کددې ،د .ودريدد  لدده پلوه،يددو ډول و نيزولدټدد

وه،خپدل پدالر    ښدکال ور پده برخده کدړې     ،بې سدارې  ایخد چې ايلينلور،

يا تده  لمسدت ير مېدسدی  انګريدز وه چې له هده سدره پده يدډه ،د    پسې راهلې

ړ يدا دونجوندو   چدې د دربداري   ښکلى،سپين اوږد کميههدې، . الړه شي

بدور  تدر   رزدې سدره جوخدت،د پت  لده  .و ه،اهوسدتى  لېدټټر  نښان يې پر

 يااکونسدک شدهزاديۍ بال  ونکې ښکلې  وانه او کدوچنۍ ټولو نه زړه وړ

بدور   رزويدل کېددل چدې د پت    .راهلدې وه  هم او  وانه ښځه وه چې ښکلې

او د  واده شددوې وه تېددر ژمددى .يږښددکالبلل کېدد نکددېلددو ندده زړه وړوتددر ټو

ددې ترڅندد  . مېلمسددتياوو تدده ندده  دديلدده کبلدده چېرتدده نددورو  امېدددوارۍ

چدې خپدل مېلمانده کدوربنۍ تده      ليدت  ايپو سدردار ، زویواسديلي   سردارد

ابددال .ل کېدددل ليدددسددره دمېلمنددو پدده مددن  کددې   مددارهم،مورتيورپېژندددل 

  .م راهلي وواو نور ډدر کسان ه وموريو

 ىهرکلد مېلمندو تده   نويدو راهلدو   انا پاولوفندا پده داسدې حدال کدې چدې       

 :يې چې ،ويل به يهوا
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 هدددې سدددره لدده  او کدده   ؟لېليددد ،نددده ده جانه ئيدد ترورزمددا  تاسددو   يددا ا-

 ؟ئنه لر لویپېژندي

ددددې زړې،جددددي او ه ،لدددهچې رښدددوونه کولدددهال تددده دې ټولومېلمندددو 

 ټولددو لمسددتيا تددرددې مې ،وکددړي چددې کددوچنۍ بوډۍسددره سددتړې مشددې 

ېدده  کرار کرار دمېلمنو رات  زيات .يڼل کېده مېرمنمشره او خورا درنه 

مانده لده هددې    ټدول مېل  .ندوم سدره يدادول    او هدې ټدول پده نامده او دکدورنى    

کددوټې تدده   يېلددووروسددته ، مشددې ،خوارهبددوډي سددره تددر سددتړې مشددې    

چددا ندده  اونددامعلومې بددوډۍ سددره چددې هې   ې زړېهدددلدده  هدددوی..خورددددل

يددې  ددان تدده  کېدددل او  لدده هدددې لددرې وروسددته  ه،تر سددتړې مشددې پېژندلدد

اوازمېلمنددو تدده   شددينيپدده همړلددي اوخوا  اناپاولوفنددا.ندده خوښددول يوا 

 .يهوا هرکلى

ټولددو لدده  او خبددرو ه بڼددهخو نددزړې ترور،پدده پرلدده پسددې او پدده يددو ډول 

چدې د  خپلې روهتيدا  هدو د روهتيدا،د لمنو سره د روهبړ په تر  کې د مې

 .ددلههږ روهتياپه هکلهاو د ټولواک د نن ښه وه له برکته  ایخد

ې مشدې سدخته سدتومانه کدوونکې     دهې بوډۍ سره ستړله که څه هم 

لده حيدا نده     هددوی  ،کې تلوار نه کداوه روهبړ  خو هېچا هم له نزاکته پهوه،

 بياپورې هدې ته  يهاچې دمېلمستيا تر پڅ نه ويل،مګره ه يې کوله هې

 .شيه ورنېږدې ن

 پدده ،اوبدددلو سدديخونه ډخپددل ينددد  ياانسددکلکو،با واندده شهزاديۍ

  هدده  . دان سدره راوړي وو  لده   ،کدې  ک دوړې  بدې سرو زرو ينډل شدوې يال 

 .راهله

داسدې  ،نازکو ويښتو توره کدړې وه چې  پاسنۍ شونډهښکلې  هدې د

هدم څدومره چدې هدده پده       بيدا ر تر هاښو پورې نده رسدېده،مګ   ،لنډه وه چې

دهددې دشدونډې   .يدې ورکوزددده   خوردده او ان تر کدوزنۍ هددې   مهربانۍ
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نېمګړتيا،لکه هده شدان چدې د خدورا ښدکلو ښدځو،نېمګړتيا       دلنډوالي

لنډې شدونډې او نېمده    ،دهدې پاسنۍيلوال پسې ښک وي،دهدو ښکال

بده  ټولدو هددو کسدانو    .هکولد  خولې هم د هدې ښدکال الپسدې ښدکلې   وازې 

دهې امېدوارې ،زهم منندونکې ،پندډ يېدډې ښدځې او پدوره روهدې       چې 

تددر  هدددې سددرهلدده .کدداوهيددې  احسدداس لددونکې مددور تدده کتددل، دخوښددۍ رات

وروسته،سپين ږددرو او همجندو تريدو تندديو زلميانوتده      څوشېبو هږددا 

 .ته ورته کېږي خپله هدې يواکې دوی ،چېېده داسې بردښ

هددرې کلمددې سددره لدده هدددې سددره هږددددلي وو او لدده هددر هددده څددوک چددې 

بردښېدونکي پرله  ونکي سپين لېدهدې کوډيره موسکايۍ او  د،يې

ندورو   او ټولدو  هه انګېرهنيکمر ان يې ترټولو  لي وو،ليدپسې هاښونه 

 .داسې انګېرلههم هم

شدددهزاديۍ پددده لندددډو،مګر چټکدددو يدددامونو وخو ېدددده او    کدددوچنۍ

يه لمندده يددې دخپددل کمدد س لدده ميددزه ورتېددر شددوه،په خوښددېک ددوړه پدده ال

نو زرو لده  کې دسپېڅوکۍ  سپينې، اوږدې ،کټ رنګي ورټوله کړه او پر

ا چدددې د څددده،هر هدددده انګېرلددده يدددې داسدددېاسدددته اوکينسدددماوار سدددره  

لده دې نده    ،چدې  ېږسانودخوښدۍ سدبب کېد   ټولدو هددو ک  د،دهدې اوکوي

 .چاپېره وو

 وې تې اوشددونډې پرانسدد کددار ک ددوړه هوړولدده ،  دچددې خپلدده  هدددې 

 :وويل

 .ډ له  انسره راوړی دیين دل شویما خپل اوب -

 :او وې ويل هاوته مخ ورواړ دې دکور مېرمنې

ي و لد کتا خو ماته لي.مه کوه ډکې ټوکې يواله کن ماسرهله  !وره اناي-

پده څده    چدې زمدا جدامې    !ته يوره. ډدره وړه وي ستاسو مېلمستيا به ،چې

 حال دي؟
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 يده الده ور او لمدن يدې    يريدوان،ټټر  ،چدې هدې السونه هسې پرانسدتل  

زريدن پلدن   ښدکلي   مدال يدې پده يدوه     ،ل شدوه چدې  ليدد او و ننداره جوړه کدړه 

 .تړلې ده دستمال

 :داسې  واب يې ورکړ انا پاولوفنا چې دهدې خبرې واورددې،

 .ئپه هر حال،تاسو تر ټولو ښه ياست !ليزا ئاوس هارام-

 خدوا شهزاديۍ په هماهه خوند او رن  خپلو خبروتده دوام ورکدړ او   

 :او وې ويل هواته يې مخ ورواړ ته ناست جنرال

او لدو تده سدپاري    ومنګ بېلتانده ،ما دچدې زمدا خاوندد    ئتاسو پدوهېږ -

 :ورواړاوه سردار واسيلي ته مخ يېبيا، خپله د مر  هېږې ته روان دی

  ،دا لعنتي جګړه د څه لپاره ده ؟ئيواتاسو ماته و.

 ددواب تدده سددتريې پدده الره  واسدديلي دسددردار چددېلدده هددده  پرتدده هدددې

 .سره خبرې پيل کړې ايلينلور، ښايسته شي،دهدې له

 :ولوفنې ته وويلا،انا پ وروسته په ډدر ټيټ اواز اسيليو سردار

 ده خوږه بې سارېدا وړه شهزاديۍ څه  -

يدې   وروسته،يو پنډ،عينکي  وان چې ندوي نه  تر کمکۍ شهزاديۍ

ې،ښددکلې رڼ دود ددوان دهددده وخددت پدده   . و، راوولوودښددته جددوړکړي  

د  د زمدانې کداترينې  ايدا څدورب  دوان د   .و جامې او نری کو  اهوستى

 زوینامشدرو   سدردار  ومي خوف ند وبېزاوړ پوړې چارواکي،يراف يوه ل

پده   دهده  دوان   .ندى حدال پدرول دی   مرياوس پده مسدکو کدې ،پده      چې دی

هې کلده او   هدده . تيو وختوندوکې تدازه لده بهدره راهلدى دی     همدې وروسد 

اندا  .و ته راهلى دخلکو من   ل و چې یدا لومړ چېرې کار نه و کړیهې 

،لکده  يهواو رددو ،هدده تده داسدې هرکلدى    دسدر پده ښدو    ، يدوازې پاولوفنا

خددو ددې ، يدديوا ي يددوه خددوار او وزيددار سددړي تدده هرکلددىڅددوک چددې د کلدد

سدخته   ډار او داسدې  يدو  کدې  داناپاولوفنا په څېدره ساړه هرکلي سره سره 
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 راڅرو،ليدددڅدده پدده   وجدددانيهيددر  يددوه لددوی وسوسدده چددې پدده چددا کددې د   

 .اشولپيدرا، ينددزي

،ندو  دپدام وړ و  و،چدې هلتده و  مدن  کدې   په نارينه وو هدو ټولو ير،د پې

شددي ،لدده نددورو ندده   ایپاولوفنددا،دا ويددره پدده دې مېلمسددتيا کددې کېددد دانا

 .دداسې يو توپېرددونکي او  ېرک  وان او دهده دهلچکو له کبله و

پده پټده   يې تر خپلې ترور پورې بدريده کداوه او   اناپاولوفنې چې هده 

 :وويل ته ههدلول،له ترور سره هلچکونه بدهلچک يې  رنيپټه او ود

نداروغ   يدو وکدړه چدې ددهده راز     مهربداني تاسدو ډددره    !ښاهليه پېيره-

 ياست؟ پوښتنې يرودږنې ته راهلي

شدونډو   هدده سدره جوخدت   لده  يدې څده کتل،  ترستريو الندې  چېر،پېي

کې يدې پده    ایپه پ.ييواخو څوک نه پوهېدل چې هده څه  الندې بنګېده،

او  پدده تويدده پدده ډدددرې خوښددۍچددا  نېددږدېد يددوه ډدددر  داسددې حددال کددې چددې

تدده  تددرور،زړې موسددکا ،وړوکددې شددهزاديۍ تدده ددرندداوي سددر ټېټدداوه،   

ير ،بې لده  نه و، که پې يهاد انا پاولوفنې ويره او ډار بې   .شو نېږدېور

،وينددا تدده هددوږ    معظمددې هددده چددې د ددان د روهتيددا پدده هکلدده ،دهدددې      

ر هده داسې پ اراو ډپه ډدر تلوارلوفنا خو اناپالرې شو، ،له هدېنيسيو

 :وکړ ږه

 .دی سړی ېپه زړه پور هده ډدر ؟ئنه پېژن،واباته موريو !تاسو_

لي دددداور زوړانددددهددده د دپدده هکلدده ،  سددولې ټينګددې دکې مددا هددو_ 

دا،داسددې  يدا اچددې  يدم اودي،دا ډددره پده زړه پددورې خبدره ده،خددو هدواړم و    

 امکان لري؟

 : اناپاولوفنا،دهدې په  واب کې وويل چې

ر،ته يې په خپلو  انګړو کړو او ي؟خو،پېئفکر کوتاسو همداسې  -

هدده بدې لده هدده چدې دچدا خيدال وسداتي،خپلې         . پيل کړ هرکلى کېچارو 
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تدرور   بې لده هدده چدې د    بيادڅو شېبو مخکې په شان يې .پيل کړېخبرې 

هدده  .پيدل کدړې   سې، افسانې او پوښتنېهوږ ونېسي،خپلې کي خبرو ته

،بوختده  وای هرکلدى کدړی   مېلمندو د  بايددکور مېرمن چې  په خپلو خبرو

او  ددددوړاندددې ودر رټ کړ،دهددده پدد،هدددې تدده سددر ټېددهددده  .وه سدداتلېيددې 

دا تودور   دا خبره سدپينه کدړي، ولدې    وفنا سرهانا پاولله هوښتل يې چې 

 ،د ابدي ژوند خيال لري؟اته موريووکوي چې ،اب

 :وويل په موسېدو،موسېدو،انا پاولوفنا

 ....په دې اړه به وروسته وهږيږو-

چې يکې داسې يوې مشرې ته پاتې کېده اوبدلو دفابر د پاولوفناانا

 خو همهاله ،خپل کارکوونکي کارته يماري ،خپله هلته ير ي راير ي

وشدور  ا څاري او دهدو هر هږ او شدر  هدویبې له هده چې هدوته ويوري 

هلتدده  هددې خواتدده ور اوړي او سمدالسده   وددددهدده دهدر هددږ پده اور   .اوري

 . ان و رسوي 

يدې  څه کې هم همداسې ير ېده او هر  په دې مېلمستيا اناپاولوفنا،

 شدو  وړو شدور جد  ا بده هدر چېدرې تده چدې لدږه چوپتيدا او يدا شدر          هدې.څارل 

پدده  ای دد د ود مېلمندد بدده يددې يددااو  ، ددان نېددږدې کاوه،هددده بدده يددې پوهددول

داسدې   ګڼو سدره سدره  اوښدې  ووټولو بوختياخو ددې ، ټول سم کړل بدلون

 ددره ندا ارامده او پده انددښدنه کدې      ډ کدړو لده   ،يدر د پې يدواکې بردښېده چدې  

ه شددو نېددږدېډلددې تدده ور  ،مورتيمددارد شددېبه  ،هددده وخددت او هدددههددده .هو

پېيدر لپداره چدې پده بهدر کدې       د.خبدرې کدولې   نېدږدې  دې ډلې تهچې پېير،،

وه چددې  ،مېلمسددتيا مېلمسددتيا لددومړنۍ و،داناپاولوفنددا دا روزل شددوی

هدده پده دې   .و ، پده هدده کدې يدډون کدړی     هتده د راتد  لده وختده د     روسيې

 رزبدور  ټدول روښدان انددي هدم راټدول شدوي دي،       پت پوهېده چدې دلتده د  

ه چې په دې بڼډار کې کومه عاقالنه ويندا تدرې پداتې نده     دده دې ويرهده ل
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هدده چدې   .لې لېدستريې د ماشومانو په څېر  پېيرنو له دې کبله د شي،

 رانيکدو ډاډمدن حالدت او ندو    کله په دې مېلمستيا کې د راټول شدويو خل 

بدرې انتظددار  دکددومې ندوې او عاقالنده خ  يدې  لدده هددو نده   او  څېدرو تده کتدل   

تده  کده ورنېدږدې شدو چدې دهدده خبدرې         و،ريدو کدې هدده مو   ایپه پد .الره

او هددده هلتدده پدده دې تمدده تددم شددو .ورتدده ډدددرې پدده زړه پددورې ښددکاره شددوې

هدده د   زړه خبرې وکړي،داسې چې هر  دوان د هم خپلې د  چې دی ددودر

 .ويلو هيله لري
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نددک ټ.د اندا پداولوفنې دهدده مېلمسدتيا پده خددورا درب جدوړه شدوې وه      

کده   .ه اوردددل کېدده  ډشور له هرې خوا او بې له  ند  وا نابرابر شر ټکور او

،چدې  رور او د هدې څند  تده ناسدتې بدوډۍ     پر يونځمخې واالحضرتې ت

سدتريې   ،لګداوه  او شور نه ډک بڼډار سره يې څن  نده  ن  ټکورټله دې 

 :وو ډلو ويشل شوي وه راهلي مېلمانه په دردپټې کړو،مېلمستيا ت

ته خلدک   موريووزياتره يې نارينه وو،ابال  ،ډله کې چې په لومړنۍ

 .هوږ هوږ وو

ښدکلې   ،په هدې کې د سدردار واسديلي د لدور    ،مه هده ډله وه چېيدو

او په شد ،ياابالکونسدک  شدهزاديۍ  او سدور هومبدورې   ايلدين شهزاديۍ 

د هدددې پدده   ،ډلدده وه چددې مدده هددده  او دردي،خددوا  وانددان راټددول شددوي وو  

 ر او اناپاولوفنا ويناوې اورولېاموړاندې مورتي

د ښدې څېدرې او    ،چې  ان يو پېژندلې څېره يڼله ،(سردار)مورتيمار

نده   کميندۍ  ې دښدې روزندې خاوندد و لده خدورا     خاوند و،داچ طبيعتخوږ 

ډار کدې راټدول   ند چدې پده ب   رزو کولده پې هدو کسانو وهه پر نورويې خپله پ

او  انګړي چا په تويه  بېپاولوفنا هوښتل هده ديوه خوږ ژ انا.شوي وو

ورتده و چدې    پداولوفنې دا کدار هدده څده تده     انا د.خپلو مېلمنو ته ور وښيي

کوم اشپز په پخلنځي کې هده هوښده چدې د هيچدا نده خوښدېږي د خدوږو       

سردار، لوفنا هم نن لومړي خوړو په څېر مېلمنو ته وړاندې کړي،انا پاو

،د  ددانګړو نازکخيددالو ويددړو پدده څېددر خپلددو   وموريددو او وروسددته آبددال

 ندده او ناڅاپده د   لده  کدې بدې    هډلد په مورتيمار، د. پېژندلمېلمنو ته ور و
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 :ويل سردار،د وژنې خبرې پيل شوې (سردار) يکنګينسايييرڅويه 

د  او وی دیشد  بانيد خپلې  اندوښتنې قر،يکنګينسايييرڅويه  -

 .ل لرلاليد انګړي وړاندې خپل  ره پدهد بناپارل تربګنۍ

 :انا پاولوفنې وويل

)) انګېرلده چدې د   هده داسدې و  !ئيواو موږ ته يې ښه به وې چې! اه -

ي د يلدو  د پنځلسدم هددې تده   خبدره  ((  ئيد واښه به دا وي چې موږ تده يدې و  

 .دویوريا وختونو حال

 و په ډدرې خواخوږې يدې پدر  ړ اه سر ټيټ ک، د درناوي په نښ(سرادر)

شدا وخدوا تده     ،سدردار اندا پاولوفندا مېلمانده د    .شوهخوره موسکا شونډو 

پده  ته هوږ شدي،د يدو چدا    هدو ته يې بلنه ور کړه دهده خبرو  او راټول کړل

 :ويلوهوږ کې يې 

 .پېژانده ،سردار په خپله،يکنګينسايييرڅويه ستر  -

 .خددورا خددوږ ژبددى دی سددردارچددې  يادوندده کولدده بيددا يددې هددده تدده کددېبل

 .درديم ته يې ويل چې هده د تودې او زړه راښکونکې وينا خاوند دی

الدو شدوې خدوږې ټدوټې هوښدې پده        ديوېهم  سردارهدې  په دې تويه

پده خدورا بدې     يو ښدکلى شدوی  ده کپدړي کدې چدې پده سدبو      تاويوه شان په 

 .بنډار ته وړاندې کړسارې شان 

، هوښددتل خپلدده وه خددوره شددونډو ې پددريددخددوږه موسددکا چددې  سددردار

ې ته چدې  ښکلې شهزادي ،انا پاولوفنې په دې وخت کې. کيسه پيل کړي

 :،وويل ې وهد يوې ډلې کړۍ يې جوړه کړ

 .ته هم موږ ته رانېږدې شه !ايلين يرانې -

کې نوليدد نده بد  خورا ښکلې ښځې د وموسېده او د ايلينشهزاديۍ

 کې يدې پدر  سره چې د رات  په وخت ،مالګينې موسکا ونکېددددو ،نه

دخپدل سدپين   ( ،پاڅول سل افتونده يېدوپاڅې).وه،پاڅېده شونډو خوره
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سددره لدده شدهار کمدديهبنددډارونو انګړي  او ن ددا سددپين د،نددازک  اوږد

مندددو يددو خددوا تدده خددورو     در اوږو، بربنددډو ونکددو  لېدددلدده  .ه ېدددوخو

بې له هده چدې   ،ستريو ه شرنګا،په مستو خماريويښتواو ديڼو ياڼو ل

و الره يددې ورتدده  ددددو نددارينو پدده مددن  کددې چددې دتېر   چاتدده ويددوري دهددد  

 .پرانسته،تېره شوه

نو،مرمرينو،اوږدونکوکوڅيو،سپي لېددرمنديڼو،هوکې،هده،د

رڼددو هميددو او مسددتو خمددارو سددتريو سددره ،دهدددو نددارينو لدده منځدده      واو

بې لده هدده   .کې الره جوړوله وڼېيڼه ي سارېه چې دې ته يې،په بې ددتېر

هدې ته په .يهواتود هرکله ته،،ټوله  يېاچې چاته ويوري،خوږې موسک

نې پده بددل   ايتده ددې دښدکال دسدت    ،ټولوچې داکتو سره داسې بردښېده 

ې انددازې  اتاو تر زي لو  دود له مخې ور ني او د،خپلې وتلې اوږې کې

هدده د اندا پاولوفندا خواتده راهلده او داسدې       .ډالدۍ کدوي  ټټر، بربڼد شوی

 پده خپلدې خو ېددا    يا تده يدې  ندۍ مېلمسدت  نه چې ديدډا دهدې ن  کېدتوور 

ندده هدددې پدده خو ېدددا کددې   وه چددې د ې ښددکلېداسدد ايلددين.پددرتم وروبښدداه

بلکدددې پددده هددددې کدددې   څدددرک نددده لګېدددده ئياڅ ډول بدددې حيددددهدددې يدددوازې

څرينددد  يددها،لدده وراهېز  دانګړی  ون،او دنددورو د زړه راښددک داعيدانتوب 

د خپلې ښکال پرتم څه  الس هواړي داسې توور کېده چې هده په لوی.و

لده،دهدې ښدکال تده بده     ليدنه کېده، که هرچابده چدې هدده     ي،ولېکړ کم

کوډيرې افسانوي ښکال سره مخدامخ  ،يواکې له کومې يوته په هاښ و

 :او ويل به يې ید

 !ښځه ،څه ښکلېييوادې ته ښکال  -

وړانددې   رې منظدرې پد  لکده چدې ديدوې زړه راښدکونک    داسې و  سردار

پورته او ستريې ښکته ې اوږې هده وروسته خپل.وي پاتې هلىحيرل و

ه هددده ده ه دده کولدداسددته،کين ېدهددده ترمخدد ايلددينچددې کلدده .اچددولې وې
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،يدو درنداوي    نيسدي لدو کدې راو  وسکا په منګي مويمادخپل يو رنګې ،د

 :او وې ويل وکړ يې

 د اورددددونکوودردددږم چددې وينددا بدده مددې ددهدده شددان     !يرانددې اهلددې-

 ..ښکال ونه لري اورددو

هدېڅ داسدې څده     ،پر ميدز ولګداوه   خپل لو ،هوښن مړوندشهزاديۍ 

 پددر يېاهددده چددې نددرې موسددک. يدديوايددې وندده موندددل چددې دهددده  ددواب و 

بده   پده دې ټولده مدوده کدې    .ې وهڅه ته ستريې پده الر  ،کومونډو لوبېدلهش

تده چدې پده کدراره يدې پدر ميدز ادښدي          ونګولد م وهوښدن  وخپلد يې کله ناکله 

و  او بربندډ ټټدر   لد ، خپل ښدکلي  هدهتر  بيااو کله کله خو به يې  ،کتلوې

الماسدو   دخپلو نورو ښدکالوو پده مدن  کې،خپدل د    يې  هلته بهته کتل او 

 لددده يدددې دخپدددل اوږدهه څدددو وارکول، ای ددد پدددر ایونکي همدددي  ددد لېدددد

شدېبه بده    هدره  خدو ،سم او راټدول کړل  نډيوونځې او څپاولوډک کميه ي

 خبرو څه اهېز پدرې وکړ،بدې لده  ندډه    د ويناوالوو،مېلمنو يا کوربنو چې

ې مينځددې هددددکتددو سدره سددم بده   لده  او اندا پدداولوفنې تده ور وکتددل    يددېبده  

ېبو ندده بڼدده هددوره کړه،خددو تددر څددو شدد    څېددرې دملکددې ټولددواکې د څېددرې   

وروسته به يې خوږې موسکا پر شونډو دسپرلي وږمه وچلولده او ارامده   

 .به شوله

دې خواتدده  لدده ميددزه، ایشددهزاديۍ هددم دچدد وروسددته کشددره ايلددينتددر 

 :هږ وکړ او وې ويل رسرداهدې پر .راهله

 سدردار د هالده يدې  مدې سدره هم له .چې ک وړه مې راوړم ئلږ  نډ ش -

ښده بده دا وي چدې     ؟ئتاسو څه فکدر کدو   څه؟ يعني:ليت خواته وکتلايپو

 .ئزما ک وړه راته راوړ

ه ناڅاپد ، هرچاته هدر څده ويدل    موسېدوموسېدو کشرې شهزاديۍ په

پده  .هاسدت کين ای د  خپدل  رخوکلده چدې پد   ، رامده کدړه  اارامي،نا ډاربن د ېي
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 :خپل کميه له هر پلوه راټوالوه،وويلچې يې  سره خورا ښې ادا

  .اوس ارامه يم -

تدده  لو خبدرو اتددرو شددي،خپ کولىنددو وياندد لدده وکدړه چددې اوس  هددې هي 

 .خپلو اوبدلو ته دوام ورکړ دې هم.دوام ورکړي

دې پسدې دې ډلدې   ليت چې دهدې ک وړه راوړې وه،هم هايپوسردار 

څوکۍ يې دهدې خواته ورپدورې وهلده او دهددې     س لرونکې،الراهىته 

 .خواته کېناست

خپلدې  لده  چدې   ورته والي له کبله، دهده هيرمعمولي ليتايپو سردار

 ه،دښدېد هم خدورا شدډل بر  بياخو د ورته والي سره سره  خور سره يې الره،

د څېرې هر څه يې دخور هدې تده ورتده وو،مګدر    .و لىډدر دپام وړ ير ېد

لده  ، کدې دهددې دمينده ناکې،ژوندد بښدوونکې      دخدور پده څېدره   همدا ټول 

د لرهوندددو ، لددده نورونددده د تدددوپير لرونکدددې وندددې  ، ډکدددې موسدددکا ميندددې

تويده   کته،په بې سدارې ښکال له بر نود الهاوو ښکالوو ته ورتهنيانيايو

يو هم لړلي همدا ټول د  ښکلې بردښېدل،حال داچې،د ورور په څېره کې

 ېراتدداو لدده هددده ندده دخواشددينۍ لددړې  .خپرولددېهبددار پدده بڼدده،دهم څپددې  

داسدې وه  ولده يدې   خاو  او پدزه يدې وتلدې    ،سدتريې  اندامونه يې خدوار .وې

 مروړلدى په ده کې يو ناڅريند هدم را  ایو دې ټولو ي.کږه وي چې يواکې

پښددو خو ېددا هدم  ددان دده لده واکدده    ددې تدر څند  د هددده دالسدونو او    .و

 .ستلي وواي

لدې عينکدې د   يې خپ ه چټکۍاو پ استکينر څن  هده دشهزاديۍ ت

چددې يواکې،لدده دهددو  ې ،داسددې بردښددېده نيددوخپلددو سددتريو مخددې تدده و 

 :وويل هدهشي،ه ن هږددای عينکو پرته دی

 سه نه وي؟ويورم چې د ارواحو کي-

 :او وې ويل پورته واچولې اوږې وددوياند دده دخبرو په اور
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 .نه ده ې خبرهداس !نه !هنه يران-

 :ليت وويلايپو سردار

 .سو نه کرکه لرمله ارواحېزه کيزه -

چدې   دی چې دی ،وروسته له خبرو پدوه شدوی  څرينده وه  دهده له هږه

شدو  په داسدې ډاډ يدې خبدرې کدولې چدې چدا دا تودور نده         .څه يې ويلي دي

دي او کدده د سددر لدده    ا او هوښدديارۍ رکتيدد لددهخبددرې دا چددې دده  کددوالی

 ....؟نه  او پوچوالي کدوالي

و کدې ټولدو هدده    ه دې وروسدتيو وختوند  چې پد ، پېښههده  ،همسردار

 : وله،هده داچېاورډدره خوږه ژبه  يوبل ته ويله،په

لپاره لوليدددد(ممالدده)دپېدلددې ژرژ،په پټدده يکنګينسددايييرڅويدده 

ينسددکي،په ناڅاپدده تويدده د خپلددې    اينګ هيېرڅويدد.وه پدداريه تدده تللددى  

ناپليون بناپارل سره چدې هدده هدم    له په کورکې ( لوبداړې ژرژ،)  مئينې

دلته ناڅاپده  .،مخامخ کېږيلېوال او مينه وال دی (لوبداړې ژرژ،) دې د

پده  .،بېسدده کېدږي او لدودږي    يې له کبله چې لرله ن دهدې ناروهۍناپليو

مګر هدده لده دې   منګولو تده سدپاري،   ينسکياينګد ایدې تويه هده خد

دهدده  ، بددل  وروسته ناپليون دهده ددې لطدف .يڅ يټه نه اخلبخت نه هې

 .ا کويپه وژلو ،اد

دهدې بيدا و،پده تېدره    ن ،خورا خوږ او نده هېردددونکى  بياې ددې پېښ

ددې پېښدې دهمددې   .پېژندي بدل  ن چې دواړه سدياالن يدو   بياشېبې انځور 

 .زيال د ښځودپام او لمسون وړ و ل تر ټولوددټکي اور

،کمکدۍ شدهزاديۍ تده وکتدل     پاولوفنا،په يوه پوښدتنېزهلچک  انا 

 :او وې ويل

 .وه په زړه پورېه ډدر -

يددې  پدده کددراره کمکددۍ شددهزاديۍ هم،خپلددو اوبدددلو تدده دوام ورکددړ او
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 :وويل

 .سه وهبې درکه کي -

ې هددږ پدده خپددل د کددې منډله، ډچددې سددتن پدده يندد   کمکددۍ شددهزاديۍ 

 .وه ستلېلو دا له کار وينيووږ ته ه کيسېچې دهې  ييوا،هوښتل ويې

وکددړه او  ينهاسددت ،ددې خاموشددۍ ې موسددکانيددزمن ،په يددوېسددردار

چدې کلده   ې اندا پاولوفندا   پده دې وخدت کد    ،مګرييواې چې څه وهوښتل ي

ي او ډدددر تددود  ددوان  چددې ددې لدده نظددره يددو احساسددات   يددر تدده  کلدده يددې پې 

سدره  ل اابد ل چې هده د کاتوليک کليسدا لده يدو پداپ     ليددې و.و،ورکتل

تده ددې پده    هددوی هددې  دان   .او لدوړ اواز هږددږي   بې احتيداطۍ خورا په 

ير،هددده  رښددتيا هددم چې،پې  .ورسدداوه لپدداره ور  يمددان دناڅدداپي مرسددتو   

ل او او ابد  نظدر سدپړلى   خپدل  دسياسي انډول په اړه خبروکدې ته  حانيرو

 ددوان تدده پدده دې اړه خپلددې شددننې شددڼلې    هلددىوالګددي و دهدده تددود وينددى 

يدو   دواړه.لددد او بدې هدر ډول تکلدف نده هږ    دواړه په ډدر شوق او ذوق .وې

چې د انا پاولوفنا نه دا هماهه ښه حالت او فضا وه .هوږ وو بل ته په  ير

 .خوښېده

 :ويل لااب

اواري ،هلتدددده د قددددواوو انددددډول او دخلکددددو   تونزېسدددداروپددددا د  د -

يددو  بايدد ددې چددارې دسدرته رسددولو لپاره، .هدداړه ادښدودل دي ،حاوقوتده  

لکه روسيه چې په نړۍ کې په هچ اخېسدتلو، زور زيداتي    واکمن هېواد،

 .مخکدې شدي  ي په نامده  د اروپا ديووالېژندل شوې او په بې ساري ظلم پ

اروپددا انددډول او نړيوالدده سددوله    د اومشددري وکددړي  بددې سددارې  لددوالي د ټ

 .وژهوري

 :ير وويلپې

 ؟ ښه ،دهه شان انډول به څنګه من  ته راشي -
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تده   برندد برندد يدې پېيدر    .هرسدېد ولوفندا راو دې وخدت کدې اندا پا   همد  په

 :ې پوښتنه وکړهنه ي حانيرو يلويتااله وکتل او 

په ناڅاپه تويه  څېره لویيتاا؟ ددهه ئهوا څنګه زهمبور  رزد پت -

 چې لده ښځوسدره پده خبدرو کدې     يې ،هده شان  او خوښۍ خواته دښه والي

 :بدلون کاوه،بدله شوه او وې ويل

و کتدو  ليدد لده  لده مېرمندو سدره     بياله اوسېدونکو،په تېره  ښار ددې -

نده   ندۍ کړې ده چې لده حيرا هي را په برخه نيکمر،فضل او کمال دومره نه

 .ا کړی نه دیپيدفکر کولو وخت  ا په هکله ددهوما،يې ال تر اوسه 

په شدي،  يدوازې سدره پداتې    او پېير، الآبانا پاولوفنا نه هوښتل چې 

 دوکېد  ایيو ورو مېلمنو سره د ن له ،ارليې څ یهدو داسې حال کې چې

 .پلو،بدريه کړل

 دوان   لىرسدېد را ندوی .په همدې شېبه کې يو بل تن تاالر تده رانندول  

 سددددردار .دکشددددرې شددددهزاديۍ خاونددددد و   بالکونسکي، اندرېسددددردار

او ،څېدرې  نه و،خو هده دښدکلې  نسکي که څه هم چندان ج  ونىبالکو

څده لده سدتومانه او همړلدو     هدر  کدې  هدده   په.خاوند و طبيعتتند   انګړي

لده   دهدې،هېڅ څده پدورې،  يدام اخيسدتو  لي تر ارام او موزونده  نيوکتو نه 

دا لده  . اړخ نده لګداوه  سدخت  سدره   ونکې ښدځې مستې،چاالکې او خو ېد

نکي نده  ود اوسدنۍ مېلمسدتيا ټدول يدډونکو    هده ،څرينده وه چې  يهاور

خدو څده    لليدد هدو نه داسدې کرکده لدري چدې دهددو       بلکې له پېژني يوازې

داسدې  . پدارونکي اهېدز کدوي    ينييې هم پر هدده خواشد   لدداور چې کوې

ده کدې د هدم او کرکدې    پده   ددهو ټولو څېرو په من  کدې چدې   بردښېده چې

ندو لده   ه،د څېدره ښدځې   خپلې ښکلېده دد زړي کري،هده تر ټولو نه زيال

مددخ ندده ،مددخ واړوه او د    سددينګار شددوي  ښددکلي هدده دې کبلدده هددده لدده د  

سدتريو  هونجوپده  يدراو   يې،وروسدته   تر ښکلولو نه پاولوفنا د السانا
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 .کړ تېرډار له نظره بن ټول

 :انا پاولوفنا هده ته وويل

 .لي مې دي چې جګړې ته روان ياستدداور !هارستر سرد

 :بالکونسکي  واب ورکړ

هدده  . يدم  کلىاټد  يداور خپدل  يدې  جنرال کوتوزف لوردېنده کدړې ده او زه   

ښدده فشددار  سدديالب زوف دفرانسددويانو پدده څېددر د کوتددوزف پدده وروسددتي

 .راوړ

 مېرمن به مو څنګه شي؟! ليزا _

 .ه شيهده به کلي ته الړ-

نده   ديددن چې موږ ټول دخپلې ښکلې ښځې لده   وي نه يناه يهلودا به _

 ؟ئبې برخې کړ

شددور کدداوه او لدده نددازه   ي پدده شددانيددونګرد ښددځه يددې چددې لکدده د زرو  

 : سره هږدږي ،مېړه ته وويل پرديوله چې څوک  ييواماتېدله ،ته به 

و ا( ژرژ)مددوږ تدده د پېدلددې  سددردارلي چددې ددددتددا ندده دي اور !اندددرې-

 سه واوروله؟کي اړه څه يوه خوږه ناپليون په

پېيدددر چدددې . ې برنددددې کدددړې او مدددخ يدددې واړوهورو ددد انددددرې سدددردار

په مينده او مهربدانۍ    اندرې سردار و له شېبې نهرسېدته د را مستونېلم

 رادسددر.نيددواو دهددده مړونددد يددې کلددک راو،هددده تدده ورنېددږدې شددو څدداره 

 لدو نيويې دخپدل الس پده   دکوم چا له خوا  ،بې له هده چې ويوري،اندرې

لدده السدده  یچددې د دا څددوک دی يدديواچددې يددواکې  تريددو کددړ تندددیداسددې 

شدونډو   پرله،ليدله موسکا ډکه خوله و(يرپې)،،خو کله چې يې د نيسي

 يېاڅ چددچددې هددې نددې موسددکا را خددوره شددوهيددې داسددې د خواخددوږۍ او مي

 :ير ته وويلهده پې.الیشو کوه توور هم ن

ا کدړی  دپيد   تد نو بنډارونو تده تد  را  يالوهم د  سواوس تا !عجب -
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 ؟دی

 :ير  واب ورکړپې

 .ئ خبر شوم چې تاسو دلته را  -

 که يې پده کدراره هدده تده     شي،نو ه د خبرو خنډ ن هدهه ه يې کوله د 

 :وويل

 ؟وخورمسره تاسو له  نۍماښام، هاجازه د -

 :په خندا کې ورته وويل اندرېسردار

 !شته ه ن اجازه نه -

نده  ې اجدازې تده اړتيدا    يې هده پوه کړچد  ښکودواو دهده د الس په کې 

واسديلي   سدرادر ،مګر په دې وخدت کدې    ييواهده هوښتل نور څه و.شته

پاڅېددل   ایيو د سدره   هددوی لده  نارينده هدم   .پلې لور سره مل پاڅېددل له خ

 .ينيزچې الره ورته پرا

 :وويل ،مه پاڅېږه ... په مهربانۍواسيلي  سردار

 يدوازې ،نده   مېلمسدتيا  بدمرهده دا دسدیير   !ئوبښ رډد تاسو به ما ...-

 لده دوامده بدې برخدې کدوي بلکدې ستاسدو پده شديرينو          ديددن  ما ستاسدو د 

اندا پداولوفنې تده مدخ ورواړوه او      يېبيدا .ويناووکې هم دخنډ سبب کېږي

 :وې ويل

 پردښدودو  لدذل بښدوونکي بندډار    دېديم چې ستاسو  خواشينى رډد

 .يم ته اړ

،چې د خپل اوږد ښکلي کمديه يدونځې   ايليندهدې لور شهزاديۍ 

يدوه نده هېردددونکې او لده هدر      او  لېپده کدرار کدرار او نداز سدره راټولدو       يې

شدونډو خدوره وه،دڅوکيدو تدر      پدر  يېاونکې موسکېدوخت نه په ياد پات

تېرددله،پده   ښکال دپېير له څنګده  ونکېدا زړه وړ چې کله.من  تېره شوه

والتيدا  يدې دشدور اوميندې لده لې     سدتريې تدل چدې   داسې ډول يې هده ته ک
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 . بردښېدې هلېحشت واومحبته و

 :وويل اندرې سردار

 !ده خورا ښکلې-

 :زياته کړه پېير

 !هوکې ،ډدره-

ه ،دهددده الس يددې  دددديددر لدده څنګدده تېر واسدديلي چددې کلدده د پې  سددردار

 :او انا پاولوفنې ته يې وويل نيوراو

چددې زمددا پدده ، داده يددوه مياشددت کېددږي ئراتدده وروز لددږ ادددږدا يدداهې -

 :هده زياته کړه.چې زه هده وينم یکورکې اوسي،خو دا لومړی  ل د

کدې   نيدا بل ښه څه پده د ه،بنډارد يوه  وان لپاره د هوښيارو ښځو تر -

 .شتهه ن
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پالنده او   سدمه  (يدر ېپ) چدې د  وکدړه يې او وعده  اناپاولوفنا وموسېده

لده  دپدالر لده پلدوه     چدې هدده  پده دې پوهېدده     کده دا  ،خواخوږي بده کدوي  

 ي لر لویره خپواسيلي س سردار

ناسددته وه،پدده  تددر څندد هددده زړه بددوډۍ چددې تددر اوسدده پددورې د تددرور   

تددده ور د سدددردار واسدديلي مخدددې  او  دددان يددې   چتکددۍ او تلدددوار پاڅېددده  

 انښدددودنه ورک  ارامدددي اولددده څېدددرې هدددده مخکندددۍ  هددددې د .ورسددداوه

. راخدواره وو  يبڼدۍ او ويدره  خو همځپلدې څېدرې    مهربانې ردهدې پ.شول

 :نه مخې کاوه،وې ويل هدههدې چې  ان له 

 !سرداره يرانه -

  ؟ئيواتاسو به ماته دما دبوريه په اړه څه و

د تدددوري پددده  (و)و  ای ددد الدددف،پرد ،بددداريه  ندددوم زویهددددې دخپدددل 

ه زه ندوره ند  (.اادال دا ندوم بداريه دی   ).بوريه يادوو فشار سره انګړي 

ست زه خپل هدده  ياواشم،تاسو راته و رزبور  کې پاتېپت په الیشم کو

 شم؟ رسولى زدریته څه  زوی هو بې روزيارار ،بې کسه اخو

، پرتدده مينددې او سددره لدده هددده چددې سددردار واسدديلې لدده کددومې تلوسددې 

په څېدره   يهاد بې ابرۍ نښې يې له ور نآ ،اودهدې بوډۍ خبرو ته هوږ و

په خدورا خواخدوږۍ او ميندې موسدېدله او     بوډۍ  ،مګر کې څريندې وې

 :هده دت  خنډ شوه او ورته وې ويلد،نيودهده الس يې راوان دا چې 
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 ،ئسو ته به دا څه يرانه وي،چې اعلحضرل ته يوه خبره ورسونو تا-

 . به سمدالسه په يارد کې ويمارل شي هده

 :په کراره  واب ورکړ واسيلي سردار

،هدر هدده څده چدې زمدا لده السده         ئتاسو باور وکړ!شهزاديۍ يرانې -

چددې  ډدددره يراندده وي، تدده بددهمګددر ما کېددږي ،هددده بدده زه تاسددو تدده وکددړم،  

ه ددهده شدان   ټولواکد لده   ،ئکده زمدا مشدوره مند    خدو  ،يماواعلحضرل ته و

رې،روميدان وف نده    ين لده ال يدول  ښه دا وي چې د سردار به هيلې لپاره

 .دا کار به تر ډدره عالي بڼه ولري .وشي هوښتنه

يددوې ډدددرې   د روسدديېې هددد .وه، يددااروب ک شددهزاديۍ ،ډۍدا بددو

 نددور نددو . وه ېاړه لرلدده،مګر اوس ډدددره بددې وزلدد   ې،پددورمخددورې کورنۍ

د اعيددددانو اومخددددورو بڼددددډارونو او   او پخددددوانى پددددرتم تللددددى  دهدددددې،

نى يخپدل يدواز   د هدده اوس راهلدې وه چدې   .نده لرلده  ،الريدې  مېلمسدتيا تده   

هدددده د اندددا . ا کدددړيپيدددد ای ددد پددده يدددارد کدددې د امپراطدددورۍ لپددداره زوی

همددې  لده  وه چدې هلتده    ې مېلمستياته هم بدې بلندې  کده راهلدې    پاولوفن

يدې د  لده  هي دهمدې کتنې پده  .ا کړيپيدواسيلي سره دکتنې وياړ  سردار

واسيلي داسې هدو  او پده    سردارد ،هده .و لىنيوببواللو ته هوږ  سردار

لمندده څېدره ،ددې   ،هي ونکې لېدد سرسامه کړې وه،د هدې ډا   واب 

 ر دې حالددت څددو خواشددينۍ کددې ډوبدده شددوه،مګ  و ،پدده  ددواب پدده اوردددد 

وروسدته   څوشدېبو تردهدې سرسام حالت .ا نه کړ پيدشېبونه زيال دوام 

واسديلي   سدردار موسدکا سدره هبدر  يدې د      لده او بدلده  په يدوې موسدکا ر  

 : وويل په خورا نرمۍ يې هده تهاو  الس را ټين 

نده   لده دې .لده نده وه کدړې   ما هې کلده لده تانده کومده هي     !يوره سرداره-

 کله مدې لده تدا سدره دخپدل      ونه کړم،هې وروسته به هم له تانه کومه هيله

قسدم درکدوم چدې     ایپالر مينه درياده کړې نه ده،مګدر اوس تاتده پده خدد    
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هدددې همدلتدده .ويددڼم زه بدده تاسددو خپددل همخددور،ئوکددړ رحددم زویمددا پددر ز

 :زياتې کړې او په کرار عذر يې وويل الپسې ننواتې

 مدا لده  .ئوماسدره بده هدرو مدرو ژبده کد      لده  بده نه،  ئخوابدي کېدږ ! ئيور

زمدا  .ونده کدړه   ن تده ويلدي و،هدده راسدره مرسدته      يتاسو نه ال مخکې يول

 يوهددې ددې وروسدت  . ئد پخوا په شان مهربانه اوس له داده چې تاسوهي

سدتريو کدې    اوښدکو يدې پدر    ، ولدې کولده وخانددي   خبروپه وخت کې ه ه

  .باران جوړ کري وو

ه روازې ته نېږدې خپل پالر ته سدتريې پده الر  ،چې د نايلشهزاديۍ 

ومجسمو په څېر پخپلوښکلو اوږو سر يې ،لکه دلرهون وه،خپل ښکلى

 :واړوه او وې ويلرا

 !هناوخته شو!پالره-

چدې پده ه دې او هاندد     پانګه ده  داسې اهېزپه مخورو او اعيانو کې 

واسديلي پده دې خبدره ښده      سدردار . ل شدي نيدو د ورکېدو مخده و  دهده بايد

لدده ه اوهينپدده هوښددت هرچددا ،کدده دټدده کددړې وهلدده  انسددره هودايددې  .پددوه و

ي، ډددر ژر بده داسدې    او مخوروته لمن وهوړو مشرانو،چارواکو نو،يالو

ه چې دخپلو اړتياوو په وخدت کدې بده يدې څدوک خبدره ند       وخت راورسېږي 

ه زياتده يټده نده    اهېدز خپدل  لنده کدې لده    نو له همدې کبلده هدده پده ټو   ، اوري

ه املده  لدې لد  د وروستۍ هي ياارې شهزاديۍ دروب کخو د خوا،يستهاخ

ه يداد کدړ  ورپده  دا هدم   ده تده  ،هددې .زړه کې څه نا ارامدي احساسدوله   په يې

يا دهمدې ښځې تدنده ترالسه کول،په رښ چې په دولت کې دده لومړنۍ

د دې سره جوخت دده دې تده هدم پدام شدوچې دا     له .دپالر له برکته شوي و

د ار پده زړه کدې د يدوه کدار     ښځو له ډلې نه ده چې يدو و  دروب کايا،دهدو

يدې   بيدا ،ی نده وي کدړ تدر سدره    کړه وکړي،تر هده يې چېپردو رسېدسرته 

 هدویشددي،ه ددې ترڅندد  کدده دداسددې ښددځو کددار ترسددره ندد.،ندده پردددږدي
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 .ا کولوسددبب شددي پيددداو ان خنددډونو د  سددرخوږۍ ۍور نددد چمتددو دي،

پده ډددر ارام او    لدږ ندرم شدو،    لدو سدره  نيوپده پدام کدې     خبرې ۍتوروسې دد

 :له،وويلکېدل ددترې اور يشينچې خوايې،سندريز هږ 

لدې سدرته رسدول زمدا لده      که څده هدم دتاسدو دهي   !فنايلواانامخ يرانې-

تاسو ماتده څدومره يرانده او     م،وښيتوانه لرې خبره ده،خو ددې لپاره چې 

کار بده   لرم،دا نه کېدونکى ته مو څومره درنښتبښلي پالر ياد  اید خد

دې وعددې د سدرته   د يداد.بده يدارد تده بددل شدي      زویستاسو .ترسره کړم

اوس راضددي  څنګدده، کاږميښددرسددولو دنښددې پدده تويه،ستاسددو الس ک   

 ؟ئشو

ماله .ياستنى همخورييوازته ډدر مهربانه او زموږ  !اې ماته يرانه_

 .ئبل انتظار هم نه درلود،تاسو مهربانه ي نهتاسو پرته،له  دې نه

 :الړشي،مګر شهزاديۍ هږ پرې وکړ ، نور نوهوښتلسردار

وروسدته لده هدده چدې هدده      .دوه خبرې نورې هم لدرم  ازې،يوشېبهيوه -

ا تده يدې   ددد هده په شدک کدې شدوه، نډ يدې وکدړ ،مګدر هږ      .شيته رايارد

 :دوام ورکړ

چ ،سره ديړ ښده دي،ښده بده    ينوواالريو يلاستاسو خو اړيکي له ميخ

زه بده  .وټداکي  خپدل يداور   بداريه چدې   ئوي چې هده ته سپارښتنه وکدړ دا

 ...بهبيادمه شم،اوبېهده وخت بالکل 

 :شونډو يوه ترخه موسکا خوره شوه او وې ويل پر واسيلي سردارد 

لدده هددده وختدده چددې   ،ئتاسددو پوهېږ.،ئکددولدرشددم ه دا وعددده نددو ندد  -

،ټولو داسدې   قوماندان ټاکل شوی دی سترکوتوزف د وسلوالو پو ونو

هددده .څنګدده هندددل کېددږي  !يورئلکدده منجيلدده،  ددان تددرې تدداو کددړې دی 

مسکو ټولو مخدورو او چدارواکو ژبده سدره کدړې      پخپله ماته وويل چې د 

 .ن ټاکييادواو مرستن ياورانچې خپل نازولي به ،دده 
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تدر هدده پدورې چدې ماتدده      !نده نه،نده داسدې نده کېدږي، يدران او مهربا     _

 .،کله دې پردږدم ئکړه ددې وعده هم ران

 :هږ وکړ بيا اواز لور،په هماهه نرم او خواږه ،ښکلې دسردار

 .وهنا وخته ش !پالره-

 ؟...وليد بياپه امان،تر  ایښه ،دخد_

 ؟ئتاسو به سبا ته هرمرو،اعلحضرل سره يور_

 .عده نه کومود کوتوزوف  هرمرو،ولې_

چدې يدو   شان ورته موسکا سدره  ،په ټېوپېدل د وانو،فنايلواانا ميخ

ه،مګر اوس يدې دهددې لده پړسدېدلي     ددد وخت په  وانۍ کې په هده وياړ

 :ويل ږده کړه او وېمخ سره اړخ نه لګاوه،خبره او

 .،واسيلي،هرومروئکړاوي چې هرومرو وعده وښه به د-

او  يهېدددر کدددړی و فندددا خپدددل عمدددريلواميخداسدددې بردښدددېده چدددې انا

سددته،خو ېيټدده اخ لددو ټولددو ښددځېنه،ادايانودعددادل لدده مخددې يددې لدده خپ

لدددومړنې بڼدددې تددده     ېخپلددد  بيدددا،دهددددې څېدددرې   هدددده وول  همددددا چدددې  

،هده د مېلمنو هدې ډلې تده  شوې له،دسړو او هم څپې پرې راخورېراه

ې ښدودله چدې   يد د بيدا  .سې کدولې خپلې کي سردارچې هلته  شوه نېږدېور

چدې څنګده   وه،پده الره   خبرو ته هوږ هوږ ده،خو په زړه کې دې تده سدتريه  

شدي، که دهدده څده لپداره چدې راهلدې        پداڅېږي او الړه اوڅه وخدت ندوره   

 .وه،هده خو تر سره شول

 :ې وويلپه دې وخت کې انا پاولوفن

پده   کميدډۍ  وسدتۍ وردلو ادښدود تداج  ليا دميالن دښدار ددې  يتااد -

لوکدا دښدارونو   ددې نوو لوبو په اړه چدې د ژيندوا او    ؟ئيلي شهکله څه و

 ښدداهلى.کددوي ډالددۍ هتدد لددې ښدداهلي بناپددارل خلددک را ددي او خپلددې هي 

او دخلکدو او ملتوندو    ند  ناسدت دی  پال ربناپارل هم دشاهۍ او واک پد 
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، پېچلددې او دتعجددب وړ خبددره يددهلو،ډدره دا پدده رښددتيا.لددې پددوره کددويهي

سدددړی لېدددونى .ئلدددږ فکدددر وکدددړ بايدددد،اخر ئږ  يرشددددې تددده لددد،نه،نددده .ده

لکددو هسددې خپددل عاددل لدده ېددږي چددې يددواکې دې خککېږي،داسددې توددور 

 .السه ورکړی دی

 :او وې ويل سېدته کتل،ومو اناپاولوفنېچې  اندرېسردار 

چدې هدده تده الس     حدال  رچدا پد   دهوا ده .دی یراکړ ایتاج ماته خد دا-

په شدېبه   ولووپارل،د تاج ادښدي چې ناپليون بنادا هده توري .)وروړی

د اداکولدو پده وخدت کدې      واو ويدل کېدږي چدې هدده ددې تدور      کدې ويلدې و  

دهددو پده    بيدا يو دل   دا خبدرې  انددرې (خورا ښدکلى او پدرتمين بردښدېده   

 :ېژبه تکرار کړ يلويتاا يعنيلي اا

چدې هدده تده الس     پدر حدال  هده چدا   ،وا دی دیراکړ ایتاج ماته خد دا 

 . وروړي

 :ورکړ انا پاولوفنا دوام

نور ندو  ،ډک کړ يې چې جامله لرم چې داهده وروستى څاڅکى و هي -

 .څوک وزهمي چې ټول يواښوي ،هده الیشي کوه ټولواکان ن

 :وويل ۍلپه ډدر ادب خو ناهي سردار،

البتددده زه د  ه وکدددړه؟تاسدددو دټولواکدددانو يادونددد !اهلدددېټولواکدددان ؟ -

مګدددر دهددده شدددان ټولواکدددانو لکه،شپاړلسدددم  ،روسددديې پددده اړه نددده هږدږم

 !څه وکړل؟هېڅ، (ي خورلويد شپاړلسم )اليزابتېشهزاديۍ ي،لوي

 :دوام ورکړ خبرو ته په ډدرې تلوسې خپلو هده 

چې دا د بوربون،کورنۍ ته دهدو دخياندت د بددل ډالدۍ     ئباور وکړ-

 ښدددکېالکګرو لددده دتخدددت   چدددېاسدددتوي  خپدددل سدددیيران  اکدددان ټولو .ده

 .يکړو خواخوږي سره (هاابانو)

خپدل   رتده يدې پدر   وويسدت او بې  اوي نده يدو سدوړ اسدويلى    هده له سپک
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 ....کې څن  بدل کړ ای 

داسدې ژبده دوام ورکداوه چدې يدواکې هوږونده يدې         په سردار، خبروته

يدې اننګېرلده چدې پده      بلکې داسدې ، پوروړي نه دي دچا دخبرو د اورددو

د  ژورې پددوهې خاونددد دی او دی يددوازې   د تددر ټولوندده  خدده کددې دی دې بر

 :څارنه کوي،هده وويل هېرب هنيخپلو خبرو او ذ

شدي،حاالل بده    تخدت پداتې   و کال نور هدم دفرانسدې پدر   که ناپليون ي-

 ،پده دوکو،پده تېروتندو   به  ټولنهښه ډدر نازک او کړکيچن شي،دفرانسې 

 ...او هده وخت به ده شينابو شړلو او وژلو دتل له پاره ،وتېريپه 

يددر پې.ړل او السددونه هددم ورسددره جدد  کدد     هددده اوږې پورتدده واچددولې  

اناپاولوفندا   خو،ی و که دهو خبرو خوند ورکړ،ييواهوښتل چې څه و

مدن  کدې ورننوتده او پده     تل تر ستريوالندې څاره،نودهده دخبرو په  هده

ندو  چې تل يې د امپراتور ټولواک د کورنۍ دهړو دنومو هدې خواشينۍ

 :وويل ا کېږي،پيدا کې دد،په هږادولوپه ي

، ي دي چددې دفرانسددې دحکومددت ټاکندده  يلاالکسدداندر فرمدد  ټولددواک

 .ئخپله فرانسويانو ته ورپردږد

 :په نښه زياته کړه ټولواکپال کډوال سره دخواخوږۍ له هدې

نده وژهوري،بېشدکه چدې    واکمدن  هر هده ملدت چدې  دان لده هاادب      -

 .ه ژوند کويټولواک په پناه کې ب نونيدقا

 :وويل اندرېسردار 

تيا حد  لدري   په رښ سردار په دې خبرې باور خورا يران دی،ښاهلى -

هدم تودور کدوم چدې پخواندو      چنه شوې ده، زه کېچې خبره ډدره کړ ييواو

 .ه ستنېدل خورا يرانه خبره ويحالتو ته ب

 : خبرې پيل کړې او وې ويل بيااو ترخه ژبه ير،په تريو تندي پې

 .شوي دي لویدبناپارل پ او درباريان ټول مخور-
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 :وويل، ته ويوري پييرهده چې  پرته له سردار

ټدولنې   دفرانسدوی په دې ور دوکې  .ين کويالودبناپارل پ خبرې دا-

 .يرانه خبره دهخورا ددل او خپر دخياالتو څريندول

 :وويل ملنډوپه  اندرېسردار

هددده نددده  د سددردار څريندددده وه چددې   يدده الدده ور . دا بناپددارل ويلددي دي  

 .م هده ته يې نه کتل،مګر دا ويناوې دهده پرضدد وې خوښېږي،که څه ه

 :ون د ويناوو يادولو ته دوام ورکړيلدناپ بياه وروسته يې لږ څه  ندله 

 هددوی مدا  خوښده نده کړه،   دوته د وياړ الره وروښوده،هده دویما ه -

 .د پرينو خبرې کولې هدویخو ،ته خپله سرښندنه وړاندې کړه 

 .وکړي دا رنګه خبرېچې  دا ح  الره، ده تر کومهې ېږم چهنه پو.

 :په  واب کې وويل چې دهده خبرې نه منلې، سردار

ن يدا لوخورا نېدږدې پ  تر وژولو وروسته د هده ه،رڅوييهېڅ، ان د ي-

اولوفنې تده مدخ ور واړوو او   هدده اند  .وړ نده يڼدي   اتلدولۍ  هم ،هدده دخپدل  

 :ه يې وکړهيادون

تدر   هرڅويد يدي و،خدو نو لپاره يدو اتدل هدم     يان که کوم وخت هده ،د-

د  يو تن زيال او د  مکې شمېروژنې وروسته په اسمان کې د شهېدانو 

 .اتالنو په شمېر کې يو تن کم شوی دی

د  سدردار د  په خپلو موسکاوواو سدر ښدورونو   اناپاولوفنا او نورو ال

 .ير د هدو خبرو ته ورننولې، نه وه کړې چې پينهاخبرو ست

 ایچدې کېدد   هو دا احسداس کدړې  ال لده مخکدې   م اناپاولوفندا  که څه هد 

 .نه شوه الینيو،مګر دهده مخه يې ييوااپلتې وهده شي 

 :ير وويلښاهلي پې

ي دولتدد  يددوه سددتره  ( پانسددي )اعدددامول   کېينسدد اينګ هرڅويدد يدي -

ه دهدددده  ېددددوه،ندددو زمدددا پددده عا   وړدملدددي يټدددو لپددداره ډددددره     وړتيدددا او
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ان چې ددهده شد  ونه کوي او دا  که اپارل د روح د پرتم،څريندوژل،دبن

 .دی نه يو مسووليت له منلو ودرددلى

 :تر شونډو الندې وويلولوفنا په ډدرې يبڼۍ او ودرې اناپا

 .يهاخد ،يايهاخد يا-

 نېددږدېخپلددې خددوا تدده را داوبدددلو سدديخونه چددې شددهزاديۍ  کمکددۍ

 :ويلکول،و

 کددې د روحوژندده پدده تاسددو دخلکددو  څنګددهڅه، يعنددي!ښدداهليه پېيددره-

 .ئرتم وينپ

 :يڼې يوڼې اوازونه پورته شول اود وشور پيلاشر  هرې خواله 

 ...؟ييوااه،اوه،داڅه -

 پده انګرددزي   يدې خپدل  نګنونده تپدول     رهوو پهچې ليت ايپوشهزاده 

 :ويلو

 .افرين،افرين-

 .او به اوږې پورته واچولې يوازېاو  يوازې سردار

کتل او پده داسدې    په ډدر پرتم دخپلو عينکو له شا،ټولو تهچې ير،پې

 :وويلناهيلۍ ترې څريندې وې،يو هږ چې 

وتښدتېده او   چدې د بدوربن کدورنۍ لده اناالبده      زه دا خبرې  که کوم -

چې انادالب يدې درک کدړ،    ناپليون و  يوازېدوړ ته پردښوده، ملت يې اړ

 تدر  يدوه تدن  ټدول ملدت د  ، الیشو کوه ن  ته ورساو،نو  که يېيې بري هده 

 . ار کړي ژونده

 :ويل وې هږ وکړ او اولوفنا پر هدهاناپ

 .چې تاسو هده بل ميز ته الړ شي ښه به نه وي-

 :ې دهدې خيال وساتي ، واب يې ورکړير،بې له هده چمګر، پې

 !نه-
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ال يددې پدده ډدددرې خوښددۍ او  او پسددې اوږدې کددړېخپلددې خبددرې الهددده 

 :وويل تلوسې

نادالب  ا دهدم لدوړ شدو،    هاناالبد  تدر چې ناپليون،له دې کبله ستر دی -

 هدددده ښدددېګېڼې ددخلکدددو لپددداره يدددې   ،ګړتيدددا او بددددۍ يدددې و پلې  نيم

ده .خوندددي وسدداتلهيددې ن او مطبوعدداتو ازادي بيدداد راڅريندددې کددړې او 

 .کړهپر واک ولکه وله همدې کبله  يوازې

 :وويل سردار

له واکه دخلکدو دوژلدو لپداره کدار     وروسته،هده،  د واک تر ولکې که

،مدا بده هدده    وای ټولواک تده سدپارلى   نونياقيې هده  او ياخيست یاو نه

 .وای وخت ،هده ستر بللى

لدده دې کبلده هددده تدده   يدوازې دا کدار وکړي،ملددت   الیشدو کددو ه هدده ندد _

ولکددددې ندددده   د بددددوربن دکددددورنۍ لدددده   هدویهددددده،واک وسددددپاره چددددې  

 .ليدخلکو دهده سترتوب وکې وژهورل،دده په همدې چارې 

 :، خپلو خبرو ته دوام ورکړيرښاهلي پې

 .چاره،ستره چاره ده داناالب-

ودې خددو کددې د هددده تدد  چددې پدده هدددو  هددده پدده دهددو لمسددوونکو خبددرو 

 . د زړه بړاس وباسي په يو وار کوله وې،ه هې ناهيلې هوښتنې څريند

 :ويلواناپاولوفنا 

يدې   بيدا او  ...،تدر دې وروسدته  ره چداره ده ولواک وژنه ستاو ټاناالب -

  :خپله خبره هده ته ورياده کړه

 ؟ ئبل ميز ته الړ ش هده ئنه هواړ-

 :و راخوره شوه،وويلشونډ يې پرچې لنډه موسکا  سردار

 .تړون نيزد ژان ژاک روسو ټول -

 .خبره نه کوم ،زما هدف د انديښنوخبرې دي وژنې دټولواک  زه د-
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 :کړې يوه بل هږ،دهده خبرې ور پرې  پېدور سره ملله 

 .انددښنې ېمر  ژوبلدوژنې، او ټولواک،ندتاال!هوکې-

پده دې   ،د انادالب سدتروالى  وې البته چدې دا ټدولې تنددالرې چدارې    _

لکدو پده ژهورنده او    دخ ،پده بشدري حاوقدو    د انادالب سدتروالى  و، کې نده 

دو چارې په ټدول قدول   ده اوکړه  دا ټولناپليون .و کې په برابرۍ هدوید

 .سره خوندي کړل

کدې يدې    ایپده پد   يواکې ژبه،داسې چې او ترخه په ډدره سپکه سردار

پده هوڅده ورتده پده ډايده       ،ددهه زلمي دخبرو ټدول اپلتدوالى   ېکړ ړهکپرد

 :،وويليکړ

يۍ ال وااو رسدد چددې بدددنامۍ  ازادي او برابددري دهددده دهددل هددږ دی  _

څوک دي چې ازادي او برابري به يې نده   .دي شوي ېپخوا ټولوته څريند

رابدرۍ او  د ب ال پخوا (حضرل عيسي)ژهورونکىزموږ خپل  خوښېږي؟

ه وروسددته خلددک  تددر اناالبدد چددې  ئر کددوتاسددو فکدد .لددهروزندده کو ازادۍ

او مددوږ وو چددې د ازادۍ هوښددتونکي وو دا ، بددرعکه هدده شددول،نيکمر

 .بناپارل هده نابوده کړه

کله هم کدوربنې   او سردار،چې خندل يې،کله پېير،کله اندرې سردار

 .اړولې ستريېته 

و نيزپده پيدل کې،دخپلدو ټولدو ټدول      خبدرو ددهدو  د پېيدر  انا پاولوفندا، 

خدددو کلددده چدددې يدددې ې وه،لدددددودرنددده ويندددا ،لددده هدهجربدددو سدددره سدددره،د ت

چې ددې  و وروستهددله اورويناوو  ،ټولو يږو او تندو ير ددپېل،ليدو

اوپده دې هدم پدوه     سداتلې خپله ارامدي  هم بيا سردارله نظره چور کیر وې ،

نه او ډاندد  ده،پدده سددپي  و وتلددېددددشددوی دی چددې ،خبددره هسددې لدده جوړ  

 :ويل څرينده کړه او وې لویه پسردارپېېلې يې له 

سددتر  ، دڅنګدده هددده سددړی يددهوانددو دا راتدده وير،پې  يددران او ښدداهلي -
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بدې ينداه   خدو څده چدې ،آن     رڅدو  ييشدي   الیکدو چې  ئسړی په نامه يادو

 .وژنياو بې محکمې وسړی هم بې له دليل 

 :وويل سردار

پده اړه څده   ڼېټدې  د برومدر داتلسدمې    ،وپوښدتم،چې ښداهلى  زړه مدې و 

داسدې يدو دام دی    ودوکده نده ده؟ دا د دوکدې او هولولد     دا يدا ا ويلي شي؟

 .نه لري چې ديوه ستر نارينه له کړو سره هېڅ نېږدې والى

 :هږ وکړچې اوږې يې پورته اچولې  شهزاديۍ کمکۍ

،چدې پده افريادا کدې      يدي واپه هکله څه نه (اسېرانو)دهدو برمتو ولې

 .؟دا ډدره وحشتناکه دهدي يهده وژل

 :ت وويلليايپو سردار

به ،هددده ډددر بدې اادله او بدې نسدد    ييواودې ه ،هدد  يدي واهدر څده چدې    -

 .دیسړی 

 ،ټولوته يې وکتل،ييواکوم سيال ته  واب وير نه پوهېده چې ژرپې

چددې ډدددره تدده  کدده ورتدده ندده وه   وودنددورو موسددکا يېاوموسېده،موسددک

ې،ناڅاپدده يددې څېددره   ددخنداتدده جوړ کلدده چددې يددې شددونډې   .توددنعي وه

 او پدر  هددد پده کدې راخور  هدم  ، شدوه  خواشدينې ږشدان ته، او حتدي ل   ېرمنه

او خددددورا زړه تدددده ورتدددده  ېددددره چددددې دماشددددومانوڅېرېيددددې بلدددده څ ای دددد

چددې لددږ شددان تدده سدداده او پدده  وه راڅرينددده،داسددې څېددره  ونکېراښددکو

 .ېهدې کې دننواتو نښې رابردښېد

پده دې پدوه    ه،پده بشدپړه تويده   ليدچې دلومړي  دل لپداره هدده     سردار

،هدددومره يواښدددمن او  (سياسدددى ډلددده )څ يبيددداکو نددديطدهددده وشدددو چدددې  

 .لکه دهده ويناوې چې يواښمنې دي وحشتناکه نه دی

  .ټولو يوه چوپتيا راخوره شوه په دې وخت کې پر

 :وويل اندرې سردار
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؟زه ئيد واتده  وابونده و  تاسو ټولو په يووار چې  ئڅنګه هواړ تاسو -

ي ويدړي کدړه   يدوه  دانګړ  د او  نګېرم چدې ديدوه دولتدي چدارواکي    داسې ا

 .سردار له کړو نه جال ويڼل شي او لوی ټولواکوه  دي بايد

 :وويل دهه شان يوې مرستې له رارسېدونه خوشاله شو،پېير،چې د

 ..دا همداسې ده...هوکې هوکې-

 :،خپلوخبروته دوام ورکړ اندرې سردار

يدو سدتر انسدان پده      چدې نداپليون د   نه شي، ایپټېد ستريېله دې نه -

 د نداروغ اخده   کدولرا ديدوه   پدر .يافا پده روهتدون کدې     د د پله ارکول تويه د

خدو لده بلدده    .دريد  تدر السده کدړ     سدړي کېښدکودلو سدره ديدوه سدتر     پده  الس 

 .نه دی بښلو داسې کړه هم تر سره کړي چې د پلوه،هده

و پده   ېدد ه او دخوڅېدد ،پاو تد  تکدل يدې کدړی     چدې د  اندرې سردار

پده دې  ه چدې  ددد ندڅري يده اوراو له  تکل يې خپلې مېرمنې ته اشاره وکړه

 .کړي هرا نرمه اهېزه بدخبرو  يهابې   سردارپېير،دهوښتل د ډول يې

يددې دټولددو  او د السددونو پدده ښدورولو  څېدد پا ليت،ناڅاپددهايپو سدردار 

 :و بلنه ورکړه او وې ويلاستکينته يې د  هدوی.لهنيومخه و دت 

ې،خددوږه مسددکوي ټوکدده  زړه پورنددن مددې يددوه ډدددره پدده    ئاه،پددوهېږ-

 .ئاو خوند ترې واخل ئهرمرو تاسو واور بايدهده .لې دهدداور

ټدول   يدم اووسي ژبه ونه زه که دا ټوکه په ر.ئتاسو به ما وبښ! هسردار

 .ه يې ورکېږيمرچ او مالګ

چددې  ويددل پيددل کددړلداسددې روسددي دهدددو فرانسددويانو پدده لهجدده هددده 

د هده په داسې خوند .ر کړی ویيو کال يې په روسيه کې تې يواکې يوازې

هددده شددان چددې ده  ونکو پددام  ددان تدده  ددددنې او تلوسددې د اوراورندد ،مي

 ا ندده پدداتې ېدددل او لدده خوددددودر ای دد پددر ایټددول  دد هوښددتل ور واړوو،

 :ټوکه داسې وه.شول
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هدده خددورا بخيلده او مددوزۍ   مېددرمن ژوندد کوي،  هپده مسدکو کددې يدو   -

دجګدې وندې    بايددهدې مينځې .هدې هوښتل چې دوې مينځې ولري.ده

هدددې .هددده هددم ډدددرې لددوړې،دا ددې هوښددتنه او هيلدده وه  .يخاوندددانې و

 ...وويل

چورل کې الړ،داسې بريښېده .پ شووليت چايپودلته و چې سردار 

 .ييواچې نه پوهېږي څه و

 :وويل هده

 !ونجلۍ-

 :خپلې  انګړې مينځې ته يې وويل

 مددا سددره الړه  لدده ې جددامې واهونددده او راشدده او دمينځددو دا  ددانګړ  -

 .ته الړشو ديدند هده  ه چېکينته  شه،زما د ياډۍ شا

 و توان نده الره ددوړاندې ددر رونکو دخندا پددد اورويکنت،نور نو 

لده  دې خندا په خلکو خورا بده ولګېدده،خو  د.او له هدو مخکې ده خندل

ه ندده هدددې زړې بددوډۍ او ونکو او لدده هددې ډلدد دددددې سدره سددره زيدداتره اور 

 .هم وموسېدل اناپاولوفنا

ه،دنجلۍ خدولۍ  لګېدد خوناڅاپه سدخت بداد را و  رمن وخو ېده،مې-

 .يې يوړه او د هده درمند ويښتان هم جړ جړ او يډ وډ کړل

دخپلدې خنددا    شو کولىه نور نو هده ن ،کله چې ټوکه دلته را ورسېده

 :،هده دخپلې خندا په څپو کې وويلنيسيمخه و

 ...او ټول خلک پوه شول-

شدول چدې هدده څده     ه خدو څدوک پدوه ند    ، ېده،ته ورس ایهمدلته پټوکه 

ګر لده دې سدره   ما ټوکه هده هم پده روسدي ژبدې وويلده،    ولې يې د.هوښتل

نه وکدړه چدې    که منهده نه له او د بڼډار زياترو کسانو  پاولوفنېسره انا

 .يې د پېير ناښکلې وينا هېره کړه په خپلې ښکلې وينا



 

1١۳ 

کددې  ایوروسددته خبددرې بلددې خواتدده واوښددتې او پدده پدد تددر دهددې ټددوکې

داسدې  زو مېلمستياوو په اړه اياو راتلونکو ن  نيواوپخوا ،ددهېټولو

 وي؟ او دچا کره کلههده به څنګه ،چېرې چې  خبرې کولې
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مېلمستيا،له تدود   زړه وړونکېمېلمنو له اناپاولوفنې،دهدې له دې 

 .،کرار کرار په وتلو پيل وکړوروسته  تر مننې په ورين تنديهرکلي او 

لدږ   وروند  ترهده  .وه هم کږه وږه يې ا،خو ېدو پېير يو ډدر شډل  وان

رلو،دخلکدو پده ويندا    ل والسدونو پده  ا سرد جګې ونې،څورب  ان او هټو 

،په تېدره  بڼډارونو او مېلمېستياوو ته ورشي په عادي بڼه، شوکوالیه ن

 تدر وتلدو  .هسدې پده عدادي تويده لده هدده نده وو دي         الیشدو کدو   هند هده  بيا

 .په زړه پورې و هه لپاره ډدردمخکې د کومې  انګړې خبرې ويل د

د سداري پده   .په تلوار کدې و  او ستىره،هده تل يبنۍ اخييس تر دې بر

يدې،د   ای،دخپلې خدولۍ پدر  د   څېدد ه تکل پاد وتلو پهده چې کله تويه،

ې وه او اخيسددتار،خولۍ ېپدده بڼکو،ياڼددل شددودرې کنجدده  کددوم جنددرال،

تداج   خولۍ نده  هده له هدې. څ څه ته يې پام نه دیداسې يې ښودله چې هې

کددړ چددې  ا پيدددم ه دې کددار ترهددده پددورې دوا دد.وې سددتلېادډولدده بڼکددې 

 خو دهده دا ټول تلوار،.ورته وسپاري خوله يېوکړه ، هيلههده له جنرال 

ومېلمسددددتياووته دهددددده الدددده يولدددده او کمزورتيا،بڼدددددارونو ا يبڼددددۍ،

ينداهونو   ښدکلې خبرې،هدده څده وه چدې دده دلومړيدو      ننوتدل او  ښايسته

 .پرې کاوه يې پور

يددې چددې د   تندددي وريددن و پددها هددده تدده مددخ ور واړوه   ،انددا پاولوفنددا 

چدې ټدول نداوړه کدړه     ا وښدودله  نو عيسويانو  انګړتيا ده،هده تده د رښتي
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 :هدې چې سر ښوراوو،وويل.يې وربښلي دي

نودديب  ديدددنمددو د بيددالدده لددرم چددې  هې !يددرهپې هښدداهلي !ښدده يراندده-

 .وای کتنه کړې بيانو کې ،دښکاشکې چې مو په خپلو اند ایخو وشي،

يدې   درناوي کې، ته په درناوي مګر پېير دهدې  واب ورنه کړ،هدې

څ شددي شددونډو خددوره کړه،هددده موسددکا چددې د هددې پددر بيددا،خپلدده موسددکا 

  :مګر داچېڅريندونه يې نه کوله 

چدې ډددر    ئمګر ويدور چې هرڅده وي،وي بده،   ددااو عا دښنېزما اند

 .يممن او وياړ وان  ناو رښتي پاک زړی

موسددکا پدده او دهدددو لدده ډلددې ندده اناپاولوفنددا،ددې  ونکيددددټددول اور

 .لوه شوپښه  معنياالي 

 او اهوسدتل  پده کدې ويسدتل    ه چدې جدامې  له هدده داالند   اندرېسردار 

لدږ   ددې لپداره  او ر شو،خپلې اوږې يې دچوپړخواته واړولېکېږي،ورتې

دخپلدې  ، ئيد واپه ډدرې بې پر هده.چې کو  ور واهوندي څه ورټيټ شو

 لدت خبدرو تده چدې د    ايپو سدردار لده املده د   پرلده پسدې هوښدتنو    د مېرمنې

لت ايپوسددردار.لى ونيددوهددوږ ،و داالن تدده راهلددى لپدداره سددتلواهکدداليو 

عينکو له  يخپلو السو او د شهزاديۍ ترڅنګه والړ وارې مېددښکلې ا

سدتريې   لده هددې   هدې ته کتل او نه يې شدو کدوالی  خوند شا يې په خوند 

  .ه واړويبلې خوات

 :انا پاولوفنا ته وويلپه تر  کې  په امانۍ ایيۍدخدشهزاد ېکشر

 :اته يې کړهشي،او زيه انا جانې،چې ساړه مو ون ئوکړ مهرباني-

 .ئارامه اوس-

،لده  وفنا ددې مېلمستيا په لړکدې پده دې هدم بريدالۍ شدوې وه     اناپاول

ه،دهدې انداتول لپدار   سدردار سره د خپلو هدو خيالونو په اړه چدې د   لېزې

 .کړيو،خبرې هدميړه دخور ريباري و
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 :په کراره وويل بيايو ل ،اناپاولوفنا

 ئپه دې اړه وليکد و مر وله تاسو يرانې ته ده،هده ته به هرزماټوله هي

و ليدد ؟ ديدي واهکله څه دې چې پالريې په  ئيواراته و بيابه  او وروسته

 .په تمه

 .و له کوټې نه ووتهياو دکال ئهدې دا خبرې وکړ

شددو،خپل سددر يددې  نېددږدېشددهزاديۍ تدده ور يت،کشددرېلايپو ردارسدد

 .ته څه وويل  هدې يېدوورټيټ کړ او په بنګېدو بنګېدهدې اوږوته 

و پده  رسدېد تده   ایدهددو دخبدرو دپد    ويت چوپړانلايپودشهزاديۍ او 

څ نده  سره له هده چې په هې هدویوالړ وو،تمه يو شال اوبل کو  په الس 

 خدو .وو لىنيدو ،هوږ لددد هږفرانسدوي   خبرو ته چدې پده   هدویپوهېدل،د

پدده هرڅدده پددوهېږي،مګر ندده    دا ښددودنه کولدده چددې يددواکې  هدددو څېددرې  د

 .هواړي په څه شي پوه شي

ه او په خندا،خنددا يدې   ددپه موسکا هږ کشره شهزاديۍ دتل په شان

 .ېددخبرې اور

 :ليت وويلايپو سردار

چدددې د سدددیير کدددره نددده يدددم تللى،څدددومره سدددتومانه څدددومره خدددوښ يدددم 

او پدده زړه پددورې  ويدده ښدده  دلتدده هرڅدده پدده بددې سدداري ت    .بدده وه کېکددوون

 ښه نه وه؟ يوره ډدر داسې نه و؟.وو

شدونډه   پدر ندرو ويښدتوياڼل شدوې     نازکه لنډه،شهزاديۍ خپله خوږه

 :يې ورکړواب لوړه کړه او  را 

 ،ټددولې ښددکلې ښددځې هلتدده ډدددر ښدده دی  ډارو بنددودن ددا چددې يدديوا-

 .دي ېوش همالته راټولې

پده  ، يدې پدورې واهده    ړت چې په بدد مسدتۍ خنددل،چوپ   ليايپوسردار 

اوږويدې   د شدهزاديۍ پدر  يې له هده نده شدال را واخيسدت او     ډدرې شډلې
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 :ور وهوړاوه او وې ويل

 . تاسو هلته نه ياست،ټولې نه ، کهې نه ټول-

ه،دا يدې شال،دشدهزاديۍ پدر اوږو ور وهدوړاو    وروسته لده هدده چدې    

خپدل السدونه داسدې ښدکته     ده ،هي،کده السد  چې سهواً وشوه،معلومه نه 

 .کېښکاږي وانه ښځه  هده واکې دیواچول چې ي

 ،شونډو موسکا پر هميشنۍاو  شهزاديۍ،په ډدر لطافت او نزاکت

. ند ته يدې سدتريې ورواړولدې   دهده له هېږې  ان را وويست اوخپل خاو

ه چدې هدده ډددر    کېدد ،داسدې تودور   سره تړلدې وې  ستريې اندرې شهزاده

په داسې حال کې چې ښځې تده يدې نده کتدل ،لده      .دیستومانه او خوبولى 

 ؟ئچمتو ي:وپوښتل يې هدې نه

 هددم ندده رسددېده، نګنددو  تددر ليددت خپددل لنددډ کددو  چددې ددهايپو سددردار

دود سدره يدې    ور نيخو د ده،دده دت  خنډ کې که څه هم هده .واهوست

ه او پده شدهزاديۍ پسدې يدې     ښدکته مخده کدړ    په زينه کې يې.څن  لګاوه

،منددددډه يدددداډۍ تدددده وخېږي سددددته ورسددددره کولددددهنځددددې مريچددددې يددددوې م

 يدې هدم لکده دپښدو هددو     واک  يو ډول چې د ژبدې هده په داسې .هاخيستو

 :کړه چيده ترې تللى و،په ډدرې سختۍ يې

 !و په تمهليديرانې شهزاديۍ د_

مېدړه  .ستهاکينل او په ياډۍ کې هزاديۍ خپله لمن او کالي راټولوش

ليدت پده   ايپو سدردار . اوهس تېدر اليې و پر هدې يې خپله توره راوودسته ا

 و او ندا ارامدۍ  ددد زور دټولدو د دمرستې او چوپړ په پلمده  خپلې چوهلۍ 

دختلددو خنددډ  ليددت يددې يدداډۍ تددهايپو سددردارچددې  اندددرې سددردار .سددبب و

 :وويل ژبې او ترخې روسي ،په وچهو شوی

 .چې تېر شم !ښاهليه!ئه راکړاجاز-

 :ير،ته وويل،پېېي ږه او مهربانه ژبه،په خوخو دا وار په هماهه



 

11٢ 

 !يرهتاسوته ستريه په الره يم،ښاهليه ،پې

ړه او ديددداډۍ ارابدددې پددده يددداډيوان اسدددونو تددده متروکددده ور هبريددده کددد

 .شوې وليدچور

د  وه، رسولو ،وعده ورکدړې  ته تر کوره د سردارليت چې ايپو سردار

 .کولدده يېاخنددد پدده  نددد  ندددوالړ و او ورتدده سددتريه پدده الر  سددرپددر زينددو 

ليددت سددره پدده يدداډۍ کددې    ايپو سددردارته لدده هددده چددې لدده   وروسدد سددردار

 :وويل است،کين

 شددهزاديۍ خددورا ښددکلې   چددې ستاسددو دا نددازولې   يددماوو بايددددا _

او وې  هدده دخپلدو يوتدو څدوکې مچدې کدړې      .ويلي شم چې بې اندازې.هد

 :ويل

 !کټ مټ لکه دفرانسويانو په شان

 .ليت په کبرجن او لوړ اواز وخندلايپو سردار

 :ورکړ دوام سردار

هېږې چدې هدده پده هددې سداده څېدرې پده زړوندو څده          ته په دي پدو  ياا -

 پدو ي ړه تده زړه خوږدږي،هدده خدوار    وار مېد هدده خد   يېا؟زميلواورونه ب

 .لى دیکړيو ته يې الس رسېدلوړو توور کوي د واک چې 

عي خندا پيدل کدړه او دکدړس کدړس خنددا      بېخپله هير ط بياليت ايپو 

 :په من  کې يې وويل

ياددږي چې ويل بده دې چدې روسدۍ ښدځې ،فرانسدويانو تده نده        ستا -

 .ه پوه شىپه خبر بايد یسړ نه داسې نه ده،رسېږي؟

و،دهده ملګدري   کور تر خاونده مخکې ،کورته رسېدلىير،چې د پې

 انددرې  سدردار ،مخامخ دوی چې دکوربانه په شان په کورکې بلدپه شان 

ې،هدده  لګېدو تريېهده لومړي څه چې هلته دهدده سد   رپ.ىورهدفتر ته 

را واخيسدت،پر کدټ اوږد   يې هده .همېدکتاب و چې دسزار يادښتونه نو
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پردول،څنګل يې ولګولده،کتاب يدې پده مدن  کدې پرانسدت او دهدده پده         

 .پيل وکړ يېلووي

واړه او  سدددره سدددم،خپل دواړهد ننوتلدددو خپدددل دفترتددده  اندرېسدددردار

 :سره ومښل او وې ويله السون سپين

پدده رښددتيا  هدده،  اوس نددوڅه راوسددتي دي،،رريتدا پدده دې پېدلددې شد  -

 .ناروهه ده

ه ډډه واوښت،داسدې  ،پد  خپل ټول څوربدوالي او درونددوالي  ير،له پې

خپدل  .وي راوسدتى  وکټ يې هدم پده ننواتدو او زييرويد     چې تا ويل يواکې

 اندرېسدردار ،دستۍ او شور نښې په کې راڅرينددې وې مخ يې چې د م

 :خواته ورواړوه،وې خندل او وې ويل

افسوس،افسوس چې پده  .،ډدر په زړه پورې سړی دی الير،دا،ابخ-

 ،دټينګې سولې راوسدتل،نا شدونې  هېدزما په عا.پېښو پوره نه پوهېږي

څدده ، يددوازې، يددماوهددده تاسددو تدده و   الیشددم کددو ه خددو زه ندد خبددره ندده ده، 

 .،خو نه دسياسي انډول له الرېشونې ده...يماوو

خبددرو لېددوال ندده   تشددوددهدده  اندرېسددردارڅرينددده وه چددې  يددهالدده ور

 :،نو وې ويلدی

چدې پده زړه    ييواکې ،هر هده څه و ایدا نه کېږي چې په هر !رانهي-

 .در ي

 :وپوښتل وروسته تر لږ  ند او چوپتياهده 

چدې   ئهدواړ  کدړه کدړې ده؟  پرد،تدا څده    يهواښه ده،اوس نو ته راته و -

 ؟ېيپلوماتي کارونو هوره کړاو که هواړې چې د ېشاهي يارډ ته را ش

 :او وې ويل يې ووهلې پلترۍاست،کينکټ کې  رېير،پپ

کده رښدتيا   .،ال تر اوسه هم نه پدوهېږم   الیشي کوه نهم توور  ته يې -

 .مې هده ،يو مې هم نه خوښېږي مې دا او نه نه ييواندې اراب
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تاته ستريې په الره  پالر دې،کړه وکړېپردکې  ایپه پ بايدر ته مګ-

 .دی

 حددانييددوه روخپددل لدده  تدده پدده نامدده  اآبد  چددې پېيددر،ال دلسددو کددالو و  

 رې له وطن نه لرې پداتې ې پواو تر شل کلن و استادسره بهر ته لېږل شوی

کدړ او  رخودت   تده اآبوروسدته يدې پدالر     راسدتنېدو  تدر مسدکو تده   .و شوی

 :ته يې ويلي و زویخپل  وان 

ه او  دان تده دې   نيزرزبور  ته،ستريې دې ښې پرااوس الړ شه، پت -

چې وکړه، هده زه منم،دا يو ليدک  کړه دې پردهر هده .ړهيوه دنده هوره ک

،داهدم پيسدې ،هرڅده دې چدې     دی ليکل شدوی  واسيلي ته سردارچې  دی

هدر چېدرې چدې    .کړو وړنه خبر واوسدم ماته يې وليکه چې زه دې له  وکړل،

 .شم الی،زه مرسته درسره کووې

تلددونکې دندددې پدده هددوره را ېير،دخپلددمياشددتې کېدددې چددې ،پې درې

کدړه  پردخو هېڅ . هورتاو هرچا ير ېده  ایهده هر پلو،هر .يا وکولو لګ

ه هوره کولو په اړکار د،دهمدې اندرې سرداردادي اوس يې نه وه کړې،

پده خپدل تنددي الس تېدر کدړ او وې      ير،پې.هددد هده سره هږله او  انګړتيا 

 :ويل 

و دده موخه هدده آبدال   .وي(سياسى ډله-حانيرو)ماسون  بايدهده -

 .الی وليدمېلمستيا کې يې  چې په پرونۍ

هده په دې اړه له خبرو نه منع کړ او ورتده وې   بيايو ل  اندرې سردار

 :ويل

نه دي،ښه به دا وي چې د ېنو هوره خبرو په اړه دا هسې تت خيالو_

 ؟يارډ ته ورهلى وې ته د سورليو.خبرې وشي

هددواړم ، خددو ماتدده يوڅدده پدده خيددال کددې راير ېدددلي دي ، ندده وم!،ندده_

جګدړه تدر    سدره ناپليون له اوس  یداد.له تاسو سره وهږدږمه هکله دهده پ
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تدر ټولدو دمخده    ،زه بده  وایمخې ده،که دا جګړه د خپلدواکۍ پده الره کدې    

وړانددې د   رپد  سدړي ګر اوس د نړۍ تر ټولونده د سدتر   م،وای پوځ ته تللى

 .ل به ښه کار نه ويددانګلستان او اتريت تر څن  در

 و وروسدته، ددد شوم ډوله خبرو تر اوردې ماير،دد،پې اندرېسردار -

ه چددې ددددندده يددې داسددې څريند  يددوازې اوږې پورتدده واچددولې او لدده کددړو   

احماانه پوښتنو ته  دواب و نده   هه شان دښه به دا وي چې وايى ،يواکې 

چدې  پرتده   ه وابد هدده   ،لده ته ښدتنو رښتيا هم دهه شدان سداده پو   .ويل شي

 اندرې خو سردار، وه يرانه خبرهبل  واب به ،وای یورکړ اندرېسردار 

 :زياته کړه

 .ای،ااال به جګړې نه کېد وایلپاره  که ټولې جګړې د عاېدو-

 :ير،وويلپې

 .وایکه داسې  وایدا به څومره هوره -

 :ويلې ډکه موسکا وکړه او و ملنډو له اندرې سردار

څ ،هېکددار سددرته رسددېدل،خددو ددې وای هددوره کددار هددم دا بدده رښددتيا-

 .کېدونکي نه دي

 :پوښتلير وپې

 ؟ئښه نو،تاسو دڅه لپاره جګړې ته  -

 :وروسته خپلو خبرو ته دوام ورکړ چوپتياهده له يوې شېبې 

 ،زهلده دې پرتده  .همداسدې الزمده ده  .جګړې ته  م؟زه نده پدوهېږم   ولې-

ندده رم،دا زمددا چددې اوس يددې زه دلتدده لدد  دهدده ژونددد  ، ړې تدده  ددم  کدده جګدد 

 ..خوښېږي

 

 

 



 

116 

 

 

6 

 

 سدردار .و وږ شدو راوشد او رهارجاموشد دښدځو د کدې  په ياوندډکوټې  

او څېددره يددې   وردږديددد،وي لىڅېدددتدده وا يددواکې لدده خوبدده راپا    اندددرې

، يدر پې .اپاولوفندا پده مېلمسدتيا کدې وه    هماهه بڼه هوره کړه لکه چدې د ان 

 کددالي هدددې.شددهزاديۍ کددوټې تدده راننوتددهټدده و ړولې،خپلددې پښددې،له ک

ې هدم  خدو دا جدام  يدې اهوسدتې وې،   کدورنۍ جدامې  تدازه   ښايسدته او  بدل

او زړه راښدکونکې   ويده ښدکلې  ت په شان ،په بې سدارې  جامونورو  هدود

ډددر ادب يدې هددې تده څدوکۍ ور      پده  او  څېدد ،پااندرې سردار .بردښېدې

 .واړندې او برابره کړه

اسدته او دتدل   کينڅدوکۍ   زاديۍ په چټکۍ او  انګړي تلدوار پدر  شه

 :په شان يې په فرانسوي ژبه وويل

 تاسدې  ؟یکدړ  مېدړه نده دی   ،ولدې چې ،ترورزه تل په دې خيال کې يم _

 ئتاسدو مدا وبښد   .و و واده کدړی هدې سره بده مد  له  وایښاهلي که هوښيار 

 .ئهدم نده پدوهېږ   څ ر کوم چدې دښدځو پده هکلده تاسدو پده هدې       ې فک،زه داس

 .ئګار او اړودوړ کونڅومره ټي!يرتاسوښاهليه پې

په دې بڼه چدې يو دوان يدې پده  دوانۍ کدې       )،بې له هر ډول شرمهرپېي

 :شهزاديۍ ته وويل(کوي

ډدرې خبرې کدړي چدې    په دې اړههم  له مېړه سرهستاسو مې اً توادف-

 ؟جګړې ته  ي ولې

ل نګېدر وا او داسدې  وردږديدده و سدره  ددد رشهزاديۍ ددې خبرو پده او 
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 .پر زړه مالګه دوړولي وي دېپېير خبرو دچې يواکې دشوه 

 :هدې وويل

ډول مددې پدده دې سددر ندده څ زه ندده پددوهېږم پدده هددې.يددماوزه هددم همدددا ! اخ-

ژونددد  شددخړېبددې جګددړې او الیشددي کددوه ندد خالاددېږي چددې ناريندده ولددې 

څده تده اړتيدا نده      څهې کله هدېڅ نده هدواړو او هدې     ولې موږ ښځې؟  وکړي

ه چدې هدد   يدم اوزه هدم تدل هدده تده     .ئي شد پخپله قاض او تاسې ئراش لرو؟

،تر دې نده ښده منودب    ،ندور ندو  دی السدمل (ياور) همدا اوس د قوماندان

د  دمخده مدې   څدو ور دې  .اوی يدې کدوي  او درن پېژني؟ټول هده يهواړڅه 

 :پوښتنه کولهيې ل چې يوې مېرمنې ددواور ورنۍ کېک،په ونايرکساپ

،رښدتيا  ئبداور وکړ .دی، انددرې  سدردار  ددوی هده پېژندل شویدا -

 :وويل ،په خندا شوه،او زياته يې کړه يېا،ديماو

ي د شدد ۍ سددره کددولىپدده ډدددرې اسددان.ڼددډارونو دسددر تدداج دید ټولددو ب-

،پرهددده څدده   چددې اعلحضددرل  ئپددوهېږ.شددي((يدداور)) معظددم ټولددواک 

 ،سدره خبدرې   تدرور لده  دده په هکلده    حضرلاعل. کړې ده ،پيرزو مهربانى

کدار سدرته رسدول     ددې، هدې وويل چې.ه ددسره هږ ترور کله چې له.کړي

 ؟ستاسو نظر په دې اړه څه دی.نه وي به يرانه خبره

ددهو خبرو پده   يې اوکتل،خو پوه شو چې آشن ته اندرې سردارير،پې

،خددو وې کړندده ،نددو  ددواب يددې ور چندددان خوشدداله شددوی ندده دی  ودددداور

 :پوښتل

 ؟ئتاسو څه وخت  _

ددې تدد  پدده هکلدده مددې مدده پوښددته ،ااددال ندده    !اخ،مدده مددې پوښددته-

 .هواړم په دې اړه څه واورم

لدددده  او ادا چددددې پدددده مېلمسددددتيا کددددې  شددددهزاديۍ پدددده هماهدددده ندددداز 

وس پدده خپددل کددور او کددورنۍ کددې چددې     لدده،اددليت سددره هږايپوسددردار



 

118 

 :،وويلایددداسې نه هږ بايداو  هکېديڼل  ير،هم دهدې هړیپې

 ایورې اړيکدو تده دپد   نن مدې فکرکداوه چدې ډيدر ژر بده ،دې پده زړه پد       -

ر لدده دې ندده چددې ورتېدد  ،اندرې ئتدده پددوهېږ  !کېښددودل شددي،هوکې  ټکددى

داره  معندديپدده  ميددړه خواتدده کددې يددې ددې وخددت پدده ،ئپوهېږ اندرېشددو،

اوازيددې  نددرم ليدددداو پدده لړز تدده يددې شددا ور واړولدده  ،هددده هلچددک وکتددل

 :وويل

 .زه ودردږم،ودردږم_

ل لده دې نده پده حيدر     دی يدواکې وکتل چې هدې ته داسې دهدې مېړه 

خدو پده   ، .څوک هدم شدته  بل کې له ده او پېير پرته کوټه  دې پهچې  کې دی

 :خپلې ښځې وپوښتلله يې  ساړه نزاکت

 ؟ئڅ سر نه خالاېږي،ته له څه شي نه ودردږزما خو هې.اليز_

 :ليزا وويل

ټول،هددده ټددول  اندوښددتي او .ندده څددومره  اندوښددتي ديناري!ئيددور

پده خپلدو کومددو هوسدونو پسددې روان     هدددویخبددر چدې   ایخدد .کبدرجن دي 

په يوه  او ما دژوند ټولو نادودو ته يوازې او يوازې ي  دي،زما هده يې

 .ديکلي کې بنديوانه پردږ

 :دې ته وويلهپه کراره  اندرې سردار

 .پردږدمخپل پالر او خور سره دې له !په ياد دې اوسه -

 يددوازې و دوسددتانو چددې هددر چېددرې يددم،لددخپ بددې لدده څدده تددوپير لددري؟_

 ودردږم؟ نه پوهېږي،چې ولې ييوا بيا.يم

راڅريندده شدوه،نورې،نو پاسدنۍ     يهاورنوريې نو په ژبه کې کرکه له 

،بلکې د ناور رنګه کرکدې بڼده   دخوښۍ نښې نه بښلېڅېرې ته ، هشونډ

چدې د خپلدې    يدې واوه،ته بده  شد  يوه شېبه خاموشده پداتې  .وه ا کړېپيديې 

ال دا ،حالیله شرمه څه نه شو وي ير،په مخکېوارۍ په اړه يې د پېمېدا
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 .و چې ټول راز په همدې خبره کې ندښتى

 وپدو  هرکدرا ،پده  چې خپلې ښځې ته ستريې يندډلې وې  اندرېسردار 

 : ښتل

شدوم چدې لده څده نده      ه هم زماپه دې سر خدالص نده شدو او پدوه ند     بياخو-

 ؟ېودردږ

وه،پده ډدرمدال زړه او    چې له ډدرې هوې تکه سدره شدوې   هزاديۍش

 :السونو پاس واچول او وې ويل ناهيلۍ يې

 .يې چې ډدر ډدر بدل شوی دا ومنې بايد! اندرېنه -

 :په  واب کې وويل اندرې سردار

ه دددددو د وختددده يياګدددبېاتددده الرښدددوونه کدددړې ده،چدددې ،تداکتدددر دې-

 .ه شېددشې او و کېږه،ښه به دا وي چې الړ

او پدده نددرو ويښددتو  څ و ندده ويددل،خو ناڅاپدده يددې لنددډه   يۍ هددېشددهزاد

 انددرې سدردار  کدې  وخدت   پده دې .شدوه وددونډه پده ردږد شد اسنۍ ښکلې پ

 .خواته الړکوټې بلې او د اوږې يې پورته واچولې، څېدپا

نه،په ساديۍ او حيرل،کله شدهزاده يدۍ    ينکو له شاير،دخپلو عپې

ته کتل، ان يې وخو اوه،داسدې خو ېددا چدې تودور      سرداراو کله هم 

خپل دې تکل نه تېر شدو او   ،لهکېده چې هده هم هواړي پاڅي،مګر هده

 .شو په خيال کې ډوب بيا

 :يۍ ناڅاپه وويل کشرې شهزاده

څېدرې   او نازولې ېښکل د .دلته دی،وي دېچې  يرښاهلي پې! ښه ده

 :ژړهونې هوندې شوه او دوام يې ورکړ، بڼه يې

له  تانه دا پوښتنه وکړم چېله سې هواړم،له ډدرې مودې راه اندرې-

تدا  لده   اخدر مدا   ؟دی ىې بددلون راهلد  داسد  ما سره دې په کړو وړو کې ولدې 

،ما يدوازې پردږدې،پده مدا دې    ېچې پوځ ته  ته  ياادي؟ سره څه بد کړي
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 ؟دڅه په خاطر! يهواي،وزړه نه خوږدږ

  !ليزا:دومره وويل يوازې اندرې سردار

خدو  اښ،له ندښتې وه او هدم يو په دې خبره کې هم هي اندرېسردار د 

ې خبددرو کددې يددو ډول ډاډ هددم پدده د اندددرېد دا وه چددېال لدده ټولددو ندده مهمدده 

خپلده  شي شهزاديۍ لده خپلدو کدړو وړو نده      ایکېديواکې چې و  ندښتى

 :خپله خبره اوږده کړه تلوارډدر په اديۍخو شهز، شيپېښمانه 

 کدوم نداروغ او يدا لده     مولده کد   ماسره داسې هږدږي چدې يدواکې  له ته  -

تدده ال شددپږ مياشددتې   يدداازه هددر څدده وينم، .څلددور پنځدده کلددن ماشددوم سددره   

 .؟ې همداسې وېمخک

 :او وې ويل ال خبرې  ېږې کړې پخواتر  اندرې سردار

 .هله کوم،به کړتا نه هيله زه !ليزا -

واکده  لده  او  سدت ېيبنۍ اخې الپسو ددپه اور وياندرن،چې ددې پېير

ې د اوښکو ښېده چداسې برد.شهزاديۍ ته ور نېږدې شو او څېدول،پا

 .نه وه چې خپله په ژړا شي څ پاتېو زهم نه لري او هېليدد

تاسددددوته ډاډ ...زهچددددې  ئ،تاسددددوخيال کددددوئشددددهزاديۍ ارامدددده ش-

دلتده  ،زه ئوبښد ،نه... کده چدې  ...ولدې ...تېدر شدوي  ما همداسدې   ردرکوم،پ

 ..په امان ایدخد... ئارامه اوس ...پردیهسې 

 :او وې ويل.هنيوراو الس ،دهدهاندرېسردار 

چدې   مهربانه لرياو  خوږي ،شهزاديۍ دومره خوا نه،پېير،ودردږه_

 .دبنډار له وياړه بې برخې کړينن شپه ستا  ما نه هواړي

بدداران  وککددې د اوښددکددې چددې د شددهزاديۍ پدده لېمددو  پدده داسددې حددال 

 :ه شو،وې ويلراشېو

 .دخپل  ان په خيال کې دی چې هده يوازې او يوازې ئن؟ويئوين-

 :په لوړه او ترخې ژبې وويل اندرې
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 !ليزا-

ته رسېدو ښدودنه   ایزهم دپ چې دهده د و دهده هږ نور نو دومره لوړ

 .  يې کوله

 لدده،او ودرژلدده څېددره بېرتدده بد   خددو ناڅاپدده د شددهزاديۍ تريددو تندددی   

حالددت بېرتدده دخواخددوږۍ او  ډارن دهدددې .نددازه را ډکدده شددوه ښددکلې اولدده

سدتريو النددې   او وحشدت  پلو ښکلو  تر.څېره يې زړه راښکوونکې شوه

 يه يونځده شدوې  دخپدل کمد   يدوالس هددې پده   ...کتدل ويې خپل خاوند تده  

او  ښدکل کدړ   تنددي  دې شوه، هدده يدې پدر   لمن راټوله کړه،مېړه ته وروړان

 :ويلې و

 !يهازماخد!هيازماخد -

پده   ديوه پدردی،  يې ه ډدر ادبپاڅېده،پ يها،له خپل  اندرېه سردار

 :څېر د خپلې ښځې الس ښکل کړ او وې ويل

 !شپه په خير،ليزا-

وله نده يدوه شدونډه ښدور    .دواړه دوستان همداسې چپه خوله ناست وو

 سددردارتدده کتددل او  اندددرې، پرلدده پسددې يددرپې.او ندده هددده بددل ژبدده خو ولدده

 .لو ښکلو السونو،خپل تندي مښهپه خپ اندرې

د  يې وويست، ،سوړ اسويلىڅېده وروسته ،هده پا نډ ښايستهتر 

 :او وې ويل  ېدوره خواته وخو

 .چې ماښامنۍ وخورو ئدر  -

 کددې ایپدده دې  دد.او پددرتمين خوړنتددون تدده ورننوتددل ښددکلييو هدددوی

پينزري کپړي،تدر  ،السپاکونو،سد لېنيو،له دسدترخوانه  ىهرڅه او هرشد 

ې واده کددړ ديددوې نددوې ال تددر اوسدده ه هرڅدده پددورېاوهرڅدد نيددويچ پيددالو،

برخده   يياد ډوډۍ پده نميد  .کدورنۍ نښدې څرينددولې     وانې جوړې شدوې 

څنګلې پر ميز کېښودې او داسې بردښېده چې  اندرې سردارکې وه چې 
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سدر   د زړه پدر  و وختوندو راهسدې يدې کدوم دروندد پېټدى      لده ډددر   ييواته به 

هو دار   ناڅاپده لدرې   يېاوار هده لرې اويد  او هواړي چې په يو ادښې وي

چددددددې التراوسدددددده يددددددې او يبڼددددددۍ  ې عوددددددبى بڼددددددېپدددددده ډدددددددر.کددددددړي

 :،په خبرو پيل وکړلىليدنه و  سېدا ،خپل ملګریير،هې کله،پې

واده مده  کلده   هې.هدواړم تاتده يدوه الرښدوونه وکدړم     !يرانه ملګريده  _

ل نه يدې چدې خپدل ټدو     تر هده به واده نه کوي چې پوه شوی ! کلههې.کوه

ترهدده وختده بده    .چې پوره کول يې هدواړې  پوره کړي دې نه ارمانونههده 

او هدده دې ښده    دخوښدې ښدځه ال درتده يرانده وي     پلده ښځه نه کوي چدې خ 

 ،داسدې تېروتنده  وې لې نه وي او کنده سدخت بده تېروتلدى    ليداو  پېژندلې

چددې عمددر دې  ېهددده وخددت بدده ښددځه کددو.بدده هې کلدده ندده سددمېږي بيدداچددې 

او کنده   لده السده نده کېدږي     ېدکدار   څهدې  بدل  يدې او  ،زوړ شدوی يخوړلى و

وړ څده چدې پده تداکې شدته،هده بده هسدې        لد درناوي او يرانښت  د ،هرهده

 .ونددې عبدو وي  کاره کارو هبېاو  معنيه دې په بې هر څه ب.تاالواال شي 

بده پده    بيدا کړ ،داسې په حيرل مه راته يوره،که دې واده وهوکې، هوکې

ټدولې الرې  او  ليرسدېد تده   ایته هرڅه پد چې تا ګېرېداسې انهريام کې 

تده   ایرتده هرڅده پد   پ سدتياوو مېلمسترو،تاتده بده لده    وړاندې تړلي رپ ستا

ددده دا چددې تدده بدده لدده    خددت بدده تدده يددو دريدد  لددري ،ه   رسددېدلي وي ،هددده و 

يددوه جالدده کددې الس پدده  سددره پدده او تشددو ککريددوچوپړانددو مينځو،مرييو،

 ...ريڅه يټه ول بيانو هده وخت به .. .نامه والړ وې

 او سر وښورول السونهپه ډدر قول هده و ته رسېد ایرو په پددې خب

 .او داسې يې وښودله چې هر څه تېردږي

 د دهدده  دعينکو دلدرې کولدو سدره   . کړې لرېعينکې له ستريو ،يرپې

ې لتيا او مهربدانۍ  چدې پده هدده کدې دالسدپ      مخ بڼه هم داسدې بدلده شدوه   

 .ګري ته کتلخپل ملهده په ډدر حيرل . نښې څريندې شوې
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 :خپلو خبرو ته دوام ورکړ اندرې سردار

ښدځو نده ده   بدې ساريو ده،هده يدوه لده هددو     زما مېرمنه خورا ښکلې -

مګدر اې  .وشدي  شدي لده هددې سدره پده ښده نامده اوعدزل ژوندد          ایچې کېدد 

هدده لده   هرڅده چدې لدرم ،    نيدا ه چمتو يم چدې دد همدا اوس زه دې ت!يهاخد

ر داچدې تده تد    !يدره هدوکې پې .واده شدم او بې  ې بېرته يوازېدې  ار کړم چ

څوک يې چدې تاتده داسدې د     ىراته يران يې،ته لومړنى او يوازين ټولو نه

 .زړه داهونه راسپړم

سدکي سدردار تده    ندهو خبرو په وخت کې هدده بالکو ،داندرې سردار

نده درلوده،هدده    ،هدېڅ ورتده والدى   و چې د اناپاولوفناپده مېلمسدتيا کدې   

و ليدد رد للى و،ددد په مينه هز څوکۍ روفنا پاولته چې هلته دانا پ سردار

ه يدې  بد  ندې چېچېهاښ  چنېچېپه هاښ او په پلمه به يې ستريې تنګولې

 .هه فرانسوي خبره کولنيميو

ره جدال  لده ډددره قهد    هده د ندا ارامدې څېرې،هدره مراندده او هدره برخده       د

دوتشدوو او لده    چدې مخکدې لده هدده نده ،د      دهدده سدتريې  . جال، ردږدددل

 .ډکدې بردښدېدې  لمبدو نده   اوس له رڼدا او  ، الو ته پاتي کېدېاوره خالي  

ژوند کې سدړه او   ور نيپه  نهچېڅومره يې دژوند  ينددده چې څر سېدا

نده ډکدو شدېبو     تبدې لده   رنځورو او ،وي،په دهو شېبو کې لېددله کاره لو

 .ېږيادش په خورا بې سارې بڼه ،کې

 :هده خپلو خبرو ته دوام ورکړ او وې ويل

دژوندد ټولده کيسده     !يدوره  کدوم؟  ېچې زه دا خبرې ول ئپوهېږنه ته  -

تده دبناپدارل ،دهدده د سدترو چدارو او کدړو       .په همددې خبدرو کدې پرتده ده    

تده  (ه نده و هږدددلى  ،پېير،دبناپارل پده اړ که څه هم.)ړو په هکله هږدږيو

 ډک و،يام پده يدام  پارل چې کله ده و له توفانونو نه بناپارل،بنا ييوا

لده خپدل هدفده     وختده يدې  هدده  .خ تلو،هدده وخدت ازاد و  دهدف په لور پرم
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اوس .رسدېد چدې خپدل هددف تده و     و نو همدا علتپرته،بل څه نه پېژندل،

کددړۍ او پښدوکې   وراشده يدوه ښددځه هدم  دان پددورې و ړوه،پده خپلدو السدد      

وان دې له،ه ده او تد  هدره هدده هي  .نه بې برخې کړه ازادۍ واچوه او  ان له

وو پده اوږ  سدتا پده شدان   و دروند پېټدي  ي دچې په زړه کې وي،هده به لکه 

دا .پددددده عدددددذابوي بددددده دې لمبدددددې کدددددوي او دپېښدددددمانۍ درونددددددوالى

،دابنډارونه او پدددددده هدددددددو کددددددې ويددددددل کېدددددددونکې     مېلمسددددددتياوې

کې او پددده هدددددو   پاسدددوالى ، ،ټېټدددوالى  دان ددداوې ، ببواللېهيبتونددده، 

لده هدده نده  دان      ایشي کېدد ه چې ن دي  کړۍ،  اندوښتنې دداسې کوډو

تاريخ  چې د سترې جګړۍ تهداسې  وس جګړۍ ته روان يم،زه ا.موژهور

، څ چا پده درد نده خدورم   دهېڅ نه پوهېږم اوپه هېزه  ال داچې،حنه ياددږي

پاولوفنا پده مېلمسدتيا کدې    انا د هسې ببواللې هږوم او يو ښه الپو يم او

 .هم خلک زما خبرو ته هوږ هوږ وي

 : دوام ورکړداسې خپلوخبرو ته  وروسته اندرېسردار 

 .الیشدي کددو ه ژونددد ند  زمدا ښدځه   هدددې پرتده لده  چې احماده ټولنده،  دا  -

دا چددې  ایتدده پدده دې پوهېددد کاشددکې ای،توبددهتوبه،لدده دې ښددځو  توبدده،

زما پالر رښتيا ويل چدې کلده    څه؟ يعني ېپه نوم ښځتت يا ښځې  ېنيک

 نې او بربدادۍ ايله  اندوښتنې، انسدت نه څېدره بدراال شدي،   رښدتي دښځو 

کې ژوندد  ور ندي کلده چدې پده    . ښدځې  ،هو دادېه شدته پرته هلته بل څده ند  

 څده يو پده دې راز کدې يوڅده ندښدتي،     هدو تده يورې،داسدې بردښدې چدې    

 ...،ورته  ير شي،هېڅ، هېڅ، هېڅښه لږ  ،مګر نه،کله چېشته

 :ته ورسولې ایپلې خبرې داسې پ،خاندرې سردار

 .ئ کله به ښځه نه کوې،هئښځه به نه کو !زما يرانههوکې -

 : ير،وويلپې

،تاسدو  دان   ئده،تاسدو خدو بلکدل پده  دان ملندډې وه      ډدره دخنددا وړ  
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لى يلااو بددددد سددددده وتلدددددى ،خپدددددل ژوندددددد لددددده ال  ئکددددداره يڼبېنددددداوړه او 

 ...او تاسو.نه،نه،داسې نه ده،ستاسو راتلونکې په مخکې ده.ولۍب

 څده؟  ؟چدې تاسدو   و ونه يې ويلګړۍ پردښودې انيمهده خپلې خبرې 

چددې تددر کددومې اندددازې ه ددددڅريندخددو دژبددې لدده خددوږوالي ندده يددې داسددې  

تده څنګده   او دهدده راتلدونکې    پورې خپل ملګری ورتده د درنداوي وړ دی  

 . په الره دی سترگې

 : انسره وويلله پېير 

 کده د   انددرې پېير،سدردار   شي دا خبرې وکړي؟ الیهده څنګه کو -

 پېيدر ،چې چدې هدده، هدده ښدېګڼې درلدودې     ټولو ښېګڼو هوره نښده بالده   

نې پده هدوره بڼده د    ايهدده ښدېګڼې چدې دسدت    .ه بدې برخدې و  دهدو له لرلدو ند  

دکدړو  پېير،تل دبېالبېلو خلکدو  .ز هنر او ارادې ښېګڼې بلل کېدېايوين

د ارامدۍ،د حدافظې د تدوان،د هدده د پراخدې او هدر        انددرې د  وړانددې  رپ

هددو پوهېدده او دهدر څده پده اړه       په، هده هر څه لوسته) اړخيزې مطالعې

کولددو ه هددر څدده زيددال دهددده دکددار کولددو او زد او لدده  (يددې معلومددال لددرل

که څه هم زيداتره وخدت پېير،پده سیسدطه     . انګړتياوو ته په حيرل کې و

لدده ندداتوانۍ ندده   اندددرېد ( يددې ډدددر لېوالدده و  دیچددې )او خيالبددافۍ کددې 

ګړتيدا نده بلکدې د    نيمدهدده  ، هم دهه  انګړتيا هدده بياخو ،تعجب کاوه 

 .پوهې لوړتيا يڼله

او  يبددژ ږاو سدداده دوسددتانه اړيکددو کددې لددږه خددو   آن پدده خددورا نېددږدې  

ا لپاره پده   ېدخو دښې دي،لکه هده هوړ چې د کوم څرخپه کار  ستاينې

 .کار وي

 :وويل اندرېسردار 

را دده دتددا پدده هکلدده   ؟ئدمددا پدده اړه څدده هږدددږ  .يمدده زه يددو تبدداه شددوی -

 .وهږدږو
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و شدونډ  بښوونکو خيالونو يې موسدکا پدر  زهمهده چې چپه خوله و،

د پېيددر پدده مددخ  اهېددز بيدداهددده موسددکاچې پدده شددېبه کددې يددې  ، لددهراخورو

 .راڅريند و

خوښددوونکې او ژهددورونکې موسددکا ندده   د پېيددر شددونډې چددې يددوې   

 :يل وو خالاېدې،

 .زوی؟زه څوک يم؟يو ارمونى ئيوازما په اړه به څه و-

سددره ناڅاپدده هددده  يګددري ډولدده سددور   وروسددتې خبددرې پدده ويلو ددې

اوې په اسانۍ دهدده پدر ژبده جداري شدوي      داسې بريښېدل چې دا وين.شو

 :نه دي

شو؟رښددتيا خبددره داده  الیښدده ده،نددو څدده کددو  .شددتمنيندده او ندده نددوم -

سمدالسه زه ازاده او ښده  .خو هده دا ونه ويل چې رښتيا خبره څه ده...چې

ندو  ډول سدر نده خالادېږي چدې څده پيدل کدړم؟        هدېڅ   خو په دې مدې پده   يم،

 .سو سره مشوره وکړمتاله او سپينه هواړم په هوڅه   که

 هسدره لده هدد    .کتدل  هده تده مهربانو ستريو او ،په خوږواندرې سردار

کددې تددر هدددو  خوپددهسددره مددل و،  ۍخواخددوږ او لدده دوسددتانه ېکتددل يدد ېچدد

 :بريښېده،هده زياته کړه يهاانځور له ورد  ان ښه يڼلو  پېيره

 ډلدې  هدوره  او ېموږ د ټدول د چې ما ته له دي کبله هم ډير يران يېته  -

. نده لدري   يتاشدک چې کوم  يېواپه خپله  .ی يېی سړژونديو په مين  کې 

دا . تدده هددوره کددړهچددې خوښدديږي، هددده در  ېهددر کددار د ،دا نددو ډيددره ښدده ده

تده   ېچد  وي ېرچېد همده دا ده چدې هدر څده او هدر      ه کدار، م مهمه نه ده چې څ

 :ېمګر،مګر يو کار وکدړه او هدده داچد   .ياوسو هلته او په هده کې خوښ

دا  بل. .ته ورسوه ایپخپل ت  رات   ايين له کورنۍ سره دېدهه کورد

 ېتدده يدد چددېدهدده ډول ژونددد . کددړه هبدلدد هلددږ ېد هالر ۍاوسددنچددې، د ژونددد 

لدده افسددرانو سددره ناسددته   او د سددواره پددوځدا مسددتي دا عياشددي، کددوي،
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 .يياتاسره هېڅ نه ښ،له الړه و

 :ېپورته واچول ېاوږ ،يرپي

 ...ې،ښځېښځ! نو څه وکړم يرانه -

 : واب ورکړ اندرې

ين يد کدورا ې چد  ېخدو هدده ښدځ   ،،ښې ښځې خو ښدځې وې پوهيږم - 

 .ږمېنه پوه ېپه دنه، شرابښځې او ...،کورته ت  رات  لري

 زویاو د هدددده د . و مېشدددتره کدددين يوراکدددواسددديلي  سدددردارد،پيير 

دا هماهده  . کدې وريدډ و  او مرداريدو   ويشد و، عيايکبدا  ېاناتول په ټولدو بد  

 ريبداري خدور  د انددرې  دسدردار  ه الر کېددو پده هيلده يدې    ې د پد چد  اناتول و

  .ورته کېده

کددې را خيددال يددې پدده توددور   بختددورر مهددم او دددکددوم ډ ېپييددر لکدده چدد 

 :، وويلیو یشو یژوند

پدده  هيسددېوختونددو رارو ددد، لدده ډيددماوسددپينه يددې درتدده و !ئوهيږپدد -

او  کدړه پردژوندد پده اړه څده     ېد د، ىڅ نه شم کدول ېيم، ه ېچرل ک ېهمد

هم تت  ېه او له ټولو نه بد تره چې جيب مسرسامه يم. سم فکر وکړمکوم 

لمه کړي يم، خو زه نه هدواړم هدده تده    ېميې اناتولي، همدا نن ماښام . ید

 .ورشم

 .ئنه ور  ېنو له ما سره ژبه وکړه چ -

 .ژبه ېبه ژبه ده، سمه د ميړان -

 

******* 

 

خپددل  يددر، دېپ ېچدد و ىندده اوښددت  ېبجدد ېنيمددې لدده يددو  ېشددپدوخددت 

ه شدپ سدپينه  يدوه   ېترزبدور  د جدون د مياشدت   د پ. وول له کدوره  انډيوال
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کدوالی   نده شدي   ېتيدار  ېچد  ېهدده شدپ   ،بور  له رڼو شپو نهزتراو د پ. وه

 .کورتددده الړ شدددي  ېچددد هنيدددوويدددې يدددوه يددداډۍ   ،يدددرېپ. يهدددوړولمدددن و

شدنه   ې په دېچ هدېک هډاډ ېده، په دکې ېږدېکورته نه ن ېهرڅومره چخو

. دي شدوني نال دکېد ه ددد و ېکد  ېشدپ  ېتده ورتده رڼد   مازديګريا قضا سهار 

پده اوږدو   ېد الر. دلکېل ليدهر څه ښه ، ېپه تشو واټونو ک ېلر ېر لردډ

 ماښدددامنۍ ننندددۍ ين د کدددورنۍ پدددهيوراکدددد  ېچددد ړه شدددولزور پددده  ېکددد

. وي بندډار ښده جدوړ   ( ارقمد ) دود سره سدم، د جدوارۍ   لهبه  ېکلمستيا ېم

بده ټدول    وي، هدده  ږديربه  ېب څکلو کپه جوارۍ او شرا ېهده کسان چ

پدده  ېد ده د زړه د خوښدد بنددډار بدده دا ېکدد ایلمسددتيا پدده پددېد م. را ټددول وي

 .ږيېته رسي ایپ ېلوب

 :يې وويل ېړه کز په

ور په  ېخو ناڅاپه ي. ر شمېور تته  کورايينيو وار  ېښه به دا وي چ -

 کينيدورا د  نور به ېچې ده ژبه کړ ېسره ي اندرېه سردارله  ېچ ياد شول

ويددړو  ژبددود نددا هماهدده شددېبه لکدده چددې خددو ، ه ندده ور ددي کلددېکددور تدده ه

 د اشددنا،بيددايددو  ددل   هوښددتلو یسددۍنپدده خددورا ضددعيف ال  ،یعددادل د

دا  ېچد  يدې زړه تده ډاډ ورکدړ    ېپده د . کېهوسناک او هرزه ژوند خوند وڅ

ده،  ېړانه ژبه کدړ ېر په مېته يې د خلکو په څ اندرې ېچ څ پروا نه لريېه

 اندرېسردارزه د  ېله هده چ ېمخک ،نع کړدليل  ان قا ېده په د که ه

. مکدور تده ور د    ېچد  وه ېاناتول تده وعدده ورکدړ    سردارسره ژبه وکړم، ما 

او دا  ې، دا ژبد ېچدې دا وعدد   ل ېدد په زړه کدې ور وير وروسته يې دا هم 

هدده  . نده لدري   ىڅ معنېه ېچ ديخيالونه  ور ني بېنستت  ېقولونه هس

 : يلله  ان سره وو

شدي، سدبا تده     ایدېد څ اعتبار نه لري، کېه چې، ژوند هبله خبره دا د -

بدده ندده  بيدداه مخددامخ شددم، سددر ېښددېندداوړه بدمرهدده پ ېومددرم، يددا لدده کددوم 



 

1٢۳ 

 ېيد  يلدو الدلدو  ېال بېپده دهده شدان بد    . ژبه او نه وعدده  هوي، ن ېشرافت پات

د هده لپاره ددهه راز دليلوندو او بهدانو جدوړول چدې دهدده       ان قانع کړ،

 ېخپلددده دا وار هدم  .،ور ندۍ خبدرې وې   کدړي  عددې هسدې تشدې خبدرې    و

 .رسېدين کور ته ويوراکباالخره، د  ې اوکړ ېرې، هېوعد ېټول

 ۍڼمدا دا.رسدېد ته و ېمخ وتلې څنډېد ۍ ڼما ېستر هومره نه ،دید

. هلتده انداتول ژوندد کداوه     .پرته وه تر څن سورو پو ونو ديوې قطعې د 

په يدوه  ور وخول او ۍ هده پلو ته چې رڼا وه د ماڼهده کرار کرار په زينو 

تدت   هرې خواتهدل،کېل ليد وک نه ېههلته . ورننوولپرانتې دروازې 

او  یبدو  د شرابو ،پراته وو واره ارهخوکلوشې،او  نري کوټونه،کنډولي 

 .دهکېل ددهږونه او شر و شور اور ېيوڼ هد خلکو د يڼ ېلر ېلر

. تللددي وولماندده ال ندده ېر ممګدد ې،و ېلرسددېدتدده  ایپدد ېلددوباو ډوډۍ  

دسدترخوانونه ال  . ور نندوول  ېټکدو  ۍناو لدومړ  وارتېدږه ير خپل کدو   ېپ

 ېپددات ندديم يندديندده ويددې  هيلدده چددې څددوک ېچددوپړ پدده ديددوه . وو ليددددهوړ

ې مسددت،وزييروي شددهواني د ېکددوټ ېمددديلدده در. سددر اړول رجاموندده پدد 

تندو  وات د .ېدکېد ل ددد اورې بدار مهړ اددږ او د يوه وله آوازونه ډآشنا،خندا

. هواو يڼه يوڼده يدې جدوړه    ته را ټول  ېدکړکۍ مخ  وانان په شاوخواکې

يدې  او داسدې   ىلنيدو  هخنځيدر لده   اددږ يې يوه  اخته وو، ادږتنه نور پر  ېدر

 .ډاراوه ېيې پر چې بل هده کشاوه

 :هلېو ېيوه نار

 .کېښودلسل روبله ما په ستيین  -

 :يې نارې وهلېبل 

 .يتنه سا ې وي چې څوکپام  -

 : ېوهل ېيم چدددر

تدده خددو خپلدده  !هکورايينددولوخددوف يددې يټددي، د چددېزه شددرط وهددم، -
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 .قاضي اوسه

 .ووهل شول ونهنو پردږده ،شرط ښه ميشکا نور يې

 .لودهدې  ایکنه بوکړه،او نارې وهلې،چې يو يړز  بياڅلورم 

کمديه پده    ، ندازک لرلده   دواني ښدکلې   خاوند چې جګه ونده او د کور 

يددې  ېوالړ و او نددار ېپدده ميددن  کدد ددهددې يڼدده يددوڼې ټټددر ې،پرانسددتهاړه

 :هلېو

 .راوړه، يو بوتل راوړه !ياکوفه -

 :يې وويل وروسته

 .!لپاره ای،دخدئښاهلو ابر وکړ -

 :ويل ېير ته ورواړاوه، او وېيې مخ پ بيا

 !ی، زما يران ملګرپتروشادا هم  -

 ددهوټولددددو مسددددتو نشددددئيانو دشددددر وشددددور پدددده مددددن  کددددې ديددددوه     

پددام   انتده  لدوړو ندارو او نشده والدي    ،سدړي   شدين سدتريي   ،روتمنځدوني 

 :نارې وهلې له څنګهکړکۍ د هده.واړوه ور

  !دې خواته راشه او په دې لوبه کې منځګړی اوسه -

هددده .قطعددې افسددرد سيمينوفسددکې د .ددې هددږ خاونددد دولوخددوف و

 خدورا لدوی  يدې  وهلدو کدې    پده جدوارۍ او تدوره    .هسېداتول سره اوانله چې 

 .نوم الره

 :يې شاوخوا کتل،وپوښتل او په خوښۍ موسېدهپېير چې 

 په هېڅ مې سر نه خالاېږي،څه خبره ده؟ -

 : اناتول هږ وکړ

 .ئ، يو بوتل راوړئ، راوړینه د یوهده ال نشه ش، ئودردږ-

ور  يددر تدده ېپکددړ ، يددزه يددو جددام را واخيسددت، هددده يددې ډک   هددده لدده م  

 .څکلو ته وروبوله ېشو او هده ي وړاندې
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 .ئجام پورته کړ بايد یلومړ -

هدده   ېيد  ېسدتريو الندد   تدر جدام، بدل جدام او بدل،     ير، پيل وکړ، يدو  ېپ

يددې  بيدداچددې  و ىلنيددواو د هدددو خبددرو تدده يددې هددوږ  اندده څددارللمنېممسددت 

هدده تده جدام     ېاناتول، پدر لده پسد    .دکړکې خواکې يڼه يوڼه جوړه کړې وه

 :يې چې ويل او ور ته ډکاوه

 ېپددده د ېندددومي مددداڼو سدددره چددد نه یسدددتيدولوخدددف لددده انګريدددزي   -

دولوخدف، بده    يعندي هدده   ېچد  ید ىيډون لدري شدرط تړلد    ېلمستيا کېم

يدو  ،په داسې حال کې ینه چې د ودانۍ په درديم پوړ کې د کړکۍددهې 

 .وي لې ړو ېد باند يېبه  ېپښ ،چې دواړهکېڅ يهاتر پ بوتل

 : ويل ېورته ورکاوه، و جام ىوروست ېچهده 

 کلده ، ېتت نه کړ کنډولې چاړواه، تر هده په سر يې و !هښورژر،ژر،

 .ږدمدپر ېد

 : ير وويلېپ

او د  پددورې واهدده ېلدده مخددي لددريددې هددواړم، اندداتول  ندده ېندده، نددور يدد-

 .وړاندې شوورکړکۍ خوا ته 

 ېچددې حددال کدد ې،پدده داسددو لىنيددوانګريددز لدده السدده  چې دولوخددوف،

ه لدوړ پده   ېط يياد شرط، ټول شر اناتول او پېير ته کتل، وخت يې زياتره

  .ن کړلبيااو خوږه ژبه، 

 هده.لرلې ىستري ېشن ويښته اوونه،هوټه هوټه  ۍدولوخف، منځن

ريدت  بر ېد افسدرانو پده څ   ټولدو  پدوځ د   مکنيهم د  ده .هدښېدکالو بر ٢5د 

د پدام وړ وه،   ېد هده په ټول بدن ک ېچ خوله کبله د هده ېنو له د. لئيخر

 يکونليداو د هر  ښايسته هردډ کرښه د هده د شونډو. هددښکار يهاله ور

دهدده دپاسددنې شددونډې منځندۍ برخدده چددې د   .پدام يددې  دان تدده ورير دداوه  

چددې  وتې وهپردددداسددې پددر الندددنۍ هدددې را   ولدده ا کپيدددټددونګې بڼدده يددې  
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ي تودوير  يمد او موسدکاوو د يواکې د خولې دواړو کنجونو کې يې د دو

ه خمداري، ير او ژور،دهددد  بيدا ،په تېدره  دهدې خدولې او شددونډو  .جدوړاوه 

څېرې ته هده شان يو حالت ورباښه چې هېڅ امکان يدې نده الره،پدام  دان     

 .ته ور وا نه ړوي

 اهېدز  نيزلواو يا ټ کيکوم  انګړي اړينه و او نه يې  ایډب ،دولوخف

يدې  روبلده   ېد کال تر لسدو زرو پدور   ېکه څه هم هده له اناتول سره چ. الره

نو يااټولو آشدن  چېداسې ژوند کړی و ده، مګر هده ېخرڅول، اوس ېهس

دهددرې هددده . هددده تدده زيددال درندداوي کدداوه   ه لددنو، لدده اناتوياااو نددا آشددان 

ومره څکدل،  څد هدر   ېهده بده چد  . و ىيټونکټولو لوبو لوبې،لوبداړی او د

د سن  پړاو کېدې په ن او دولوخف، کورايي. عال يې له السه نه ورکاوه

 .لددتر ټولو پيژندل شوي نومونه ياد،ېپه عياشانو کبور  ترزپ

کۍ دکړ لهوکه دوو چوپړانو، ه . لسره راوړيې نوي شراب بوتل  يو

خنددډ تدده  ېناسددت ښددکته خددواکېپدده  ،سددر يبهرندد د کړکددۍچددې د چوکددال

 ،وچددوپړان هددد ه چددې دهدده  دښددېدداسددې بر .کددړ رېمددال اولدد  ،هواجددوړ

خددوا پددر  ېلدده هددر ېچدد ا کددړي وورخطددال پسددې  او سپارښددتنو رووسدد،نارو

شدو، زړه   ېږدېد ،کړکدۍ تده ن  څېرپده   ویيټندد  اناتول،ديوه. ېلددور دوی

چوکدا    چدوپړان يدې پدورې وهدل او    . کړي مالکوم شي  ېهوښتل چ ېي

 .هماته کړنه ييا. ده.هددهم و نه ښور يهاله   ړهد خو، يې وښوراوه

 :ويل ېومخ ورواړاوه اوته يرېهده پ

 ؟ېته څه کو  ې، ويورو چ!زورورهرا ه  -

تددل ندده لدده  ړکددۍ ديويددلک، د ېکددړ ورتدده لېومنګدد تددهيددر، چوکددا  ېپ 

 ېچوکا  ي ینه جوړ شو ىو له کلک لريطلوباوچت او هده د  یخرپهار

 .خه را وويستبېله 

 :دولوخوف وويل
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چددې لدده کددوم څيددز ندده مددې  يدديوابدده سددره  بيدداوکندده ا ئ کددړ يددېلددرې  در-

 .السونه ټين  کړي وو

 :اناتول وويل

 ،وادې وردددل؟اوس څنګده  تا خو ويدل چدې بداټې وهدې    ! يزهانګراې -

 راضي شوې؟

بددل پلددو ه ،سددتريې دولوخوفددلدده پېير،بددې لدده هددده چددې جددام پدده الس   

کې يدې  اسمان  هڼارکړکۍ ته نېږدې شو، هدې کړکۍ ته چې په  واړاوي،

 :ه،هده وويلددښکار يهاله ور د شنه سهار او ژيړی مازديګر  ال

 ...ښکاري چې راضي شوی دی-

او مدخ   ددد ودرور پورته شدو، هلتده   ته  ۍککړ په الس بوتلدولوخوف 

 :اوه، او په چدو چدو يې هدو ته وويللمنو ته ور واړېمستو م ېي

 .ئهوږ ش_ 

 .ټول چوپ شول

هدده پدده فرانسددوي  ).لۍ شددرط وهددميدا پريمازه شدرط وهددم، پنځددوس   -

هږدددده،ددې لپدداره پدده فرانسددوي چددې انګريددز يددې پدده خبددرو پددوه شددي،خو 

 .(چندان مزه نه وه فرانسويدهده د

  :حاضر انګريز ته ور واړاوه کېلمستيا ېپه م ېيمخ 

 ؟سل  ېکه هواړ، لۍ شرط وهمياپريماپنځوس  پهزه 

 :انګريز  واب ورکړ

 .هماهه پنځوس سم دي.نه -

د شدرابو دهده بوتدل    زه له شرط وهدم، ياپريمار ښه، زه په پنځوس دډ -

،همدلتدده ددې څکمپدده يددو واربددې لدده هددده چددې لدده شددونډو لددرې کړم،ټددول  

ديدوال   هدده ټېټېدږي او د کړکدۍ د شداد    ). ده څکدم نه بهر کېنم او هکړکۍ 

م، ټيند  کدړ   ایکدوم  د   ېلده هدده چد    ېاو بد  نمېد همدلته ک (ښيي  ایوتلځ
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 ؟ئي منيوڅکم،  يهاتر پ په يوه سا ېهمداس بوتلشم يو  الیکو

 .ډير ښه : انګريز وويل -

دا . )نيدو را و له ټټر نههده يې د کو  اناتول انګريز ته مخ ور واړاوه، 

تدده  هددده  ې لدده پاسدده چدد ېيددواتدده بدده  ( هوره ټيټدده ددديددز وندده ډ رد انګ ېچدد

 .واورولبيا بياط ياد شرط، شر په انګريزۍ ژبه هده ته يې،يوري

 انده  لمندو پدام   ېد م چدې وټکاوه،  ددې لپاره په کړکۍ جامدولوخف،

 : يې کړه چيدهورواړوي او ته 

دماهونددې بوتدل تدت    ، کده څدوک   ئ،هوږ شد هيند ي، کورائابر وکدړ 

 . له ورکومياپريماه ته سل زه هد، کړي

ندوي شدرط    ېپده د  ېچد  وښوراوه، خدو دا څريندده نده شدوه    انګريز سر  

 ې،سدره لده هدده چد     .ښدود پردانګريدز نده    انداتول  ؟کوي که نده  هم يډون ېک

، مګدر  ید یپده هدر څده پدوه شدو      ېچد :  دا څريندولده  سر په ښدورولو دهده 

 ېډنګر  وان چد يو . ېپه انګريزي ژباړل ېخبرد دولوخوف هده ته اناتول 

پده   چدې ه وه دا په اروپا کې يدوه پدو ي ډلد   ) د سورو پو يانو له ډلې نه و،

، پدداس و لىيلابددچددې نددن شددپه يددې شددرط ( وه ېپيژندددل شددو کددېزړورتيددا 

وکتدل،   ېښدکته يد   له کړکۍ نده يدې سدر وويسدت او    کړکۍ ته ور وخول،

 :او وې ويدل  يدې کدړل   چيدده ، ېلليدد و ېتيدږ  ېد پلدو د الر  هلته يې ښکته

 .وای ،یوا

 :وکړ ېدولوخف، هږ پر

بدل کدې بندد    پده  چدې د څپليدو سدګکونه يدې يدو      يدې   افسدر او  دريت،-

  .راوارتېږه ښکته کوټې تهشوي وو،له کړکۍ نه 

،هده يې  را واخلي ۍپه آساندشرابو بوتل  ېچددې لپاره دولوخف، 

کړکددۍ د پدده خددورا احتيدداط او کددراره  .ښددودېک ېکدد تددادرۍد کړکددۍ پدده  

 ې، السدونه يد  ېکدړ  ې وړندښکته يې ې ، پښوخول ې ته وربرخ ۍمنځن
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او کدددرار  يدددلاوآزميدددې د کړکددۍ دواړو خدددواو تددده انددددازه کدددړل، هدددر څددده  

. يده ايدې  دان وآزم   بيدا او   ېدد خوخدوا تده و   ېند کې بيااو  ۍلږ ښ. ناستېک

 ه هدم هدوا پدوره رڼده    کده څد  . يدې را واخيسدت  بوتدل   را ښکته کدړ او يې الس 

او د کړکۍ دواړو خواو ته  ېراوړ ېهم اناتول دوه شمع بيا ېوه ول ېشو

انګريددز لدده ټولددو . شددوي ووټددول  ورټددول د کړکددۍ خددوا تدده  . ېښددودېک ېيدد

تدر   ېلمنو يو تدن چد  ېمد . نه ويل ېي هېڅخندل، خو  ،يرېپ. والړ و ېوړاند

ودرې نښې يې په څېرې وحشت او  د حال او  يرک بريښېده،خوپه ټولو 

 ددان  نددهنددورو  تددر هناڅاپدد، طبيعددتخددورا خددراب   ،پددهکددې څريندددې وې 

دولوخف يريدوان تده    د کولهه ه يې په داسې حال کې چې کړ او ېوړاند

 :،وويلواچويالس ور 

 .وژنيالس  یدي،  ان په لو ېښاهلو، دا احماانه چار -

 : ويل ېاناتول هده ودراوه، او و

 ېچدددې ږې، پددوه ئ، کددده هددده وډار کدددړ ئالس ور ندده وړ  ېيددوره، چددد  -

 ؟ئان له السه ورکړي، پوه شوده به  هو، ه. ږيکېڅه  بياوروسته 

داسدې  ، او پده  ولګدول د کړکدۍ دواړو خدواو تده السدونه      بيادولوخف 

يدې د خپلدو    ېخبدر خپلدې  ټينګداوه، او   ېخپل  ان يې ال پسد  ېچ ېک حال

، ټولدو تده سدر وښدوراوه     ېژولد  ېو شونډو په مين  کد مروړلنازکو او سره 

 :ويل ېاو و

وکړي،  ېپه ک هشي، يا کومه خبر کار خنډ ېدما دهم ز يو تن آن،که -

 ؟ئارتيږم، پوه شوو ېالند به يې نه کړکۍ ېله همد

ښدکته   ېږ يې تاو او السدونه يد  ېته ورسوله،اورم ایپ ېدا خبره يې چ

ر پورتده کدړ،   و ېيد  تهاو شدونډو  ا واخيسدت، لدوړ يدې کدړ    يې ر بوتلکړل، 

 ېالس يدې د اندډول د سداتن    خپدل وزيدار   اوه، او د سر يې شا خدوا تده وير  

د ماتو شويو ښيښو د ټوټدو   ېچيو تن  له هدو چوپړانو نه. ه کړلپاره پورت
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 ای د  کتدل او تده  شدا  دولوخدف   او دپه ټولولو لګيا و، مخامخ يې کړکۍ 

 .ه دیددن  و چې ته به وې په ويښه وداسې ماناتول . و وچ پاتې ای  پر

خدف تده   دولوهده سړی چې  .مېلمه له څنګه کتل يړ شونډپردد انګريزي 

او  و، دان د کدوټې کدونج تده رسدولى      ن کړیيې له ورنېږدې کېدو راستو

وسدکا  م ېشدونډو يد   رپد  ېيدر چد  ېپ .په يوه کټ کې مدخ پده ديدوال پدرول و    

وه، ټدول چدوپ    ېره يدې پده السدو پټده کدړ     ېڅ ېوه،خپله ويرژل ېورکه شو

دولوخف هماهه شدان ناسدت   . کړل ېير يو وار السونه له ستريو لرېپ. وو

جدړ جدړ ويښدته     چدې  و ىل ېدال يرومره د شا خوا ته زيو، مګر سر يې د

 لىنيدو يدې   بوتدل  دهده،هدده الس چدې  . للګېدد سدره   له هاړې يهمکد يې

پده   بوتدل چدې   .هددد ردږدې ه د  ېردد لده ډ مګدر  ه، ددد لوړ ېکرار کرار پسو،

 اوه لد ت پورتده  الندې برخه،په هماهې چټکۍ دهده هېدتش ۍچټککومې 

  .هددته  ړخواشا  دال سر (د دولوخوف)کېڅکوون

 :يلوو په زړه کېير ېپ 

 ۍيدړ  هنيمده ته داسې وبريښېده چې يواکې  ه شوه؟اوږد دا څومره -

پدده مددال کددې دشدداپلو   دولوخفناڅاپدده، ېکدد وخددتهمدددې پدده .شددوهتېددره 

 بده و تده   ېدهده ټکدان د  . ددد ريږدډول و بېاو الس يې په عود  ،وخو ېد

 بدې ناسدت و،   ړېد تا درۍ پدر يدوې ندرۍ   د کړکۍ د  چېد ده ټول  ان  ېچ

او سدر يدې د    الس و، یټول بدن يدې ښدکته خدوا تده تکدل کدړ      . کړي هانډول

 و پده ددد د بندچېرتده   يدې  السيدو   .لو شدو ددږدرپه  ېانډول په ه ه ال پس

 بدې لده گټدې   مګر  ې ټينگ شي،ک ایچې کوم   خواته الړهيله پورته  دې

ې چد  لده  انده سدره يدې وويدل     پټدې او   ېرته سدتري بېېير،پ .ددرته را ولوبې

 ېچ لهنګېراو ېناڅاپه يې داسخو. رته نه خالاويبې هې کله نور به يې

 ېنيسدت يدې پرا  ېسدتري ا شدوي دي،  ېدد ره هدر څده پده خو   يردچاپي د هده

، رندگ  یوالړ د سدر  ر، پۍدولوخف، دکړکۍ د تادر ېچيې ل ليد او ېو



 

1۹۳ 

 .خو خاندي، یيې الوته د

 !تت دی!در واخله -

پدده هددده . ز تدده ور وارتيددږه يددې، انګريدد  بوتددلوويددل او دولوخددوف دا

، د تده را يدام کدړل    ېکړکدۍ نده کدوټ   لده   چې دولوخوف. نيوو بوتل چټکۍ

 .دهکېل دداور یوبهده د سا له څپو نه د شرابو 

لدده هددرې خددوا اورددددل کېدې،دهدده تدده   دې،چېافددرين او خددورا ښدده ،  د

 .،بال کوي،بالييواشرط 

 ،ولوخدف د. شدمېرلې يې  ېاو پيس و ىستلادانګريز له جيبه بکه را 

کړکدۍ   پده چټکدۍ   ،يدر ېپ. آرام والړ و ،ېو ېلنيدو  ېدبرن ې يېورو  ېچ

 : يې کړل چيده ته ور يام او

هدم دا کدار    له ما سدره شدرط ووهدي؟ زه   چې ښاهلو، څوک چمتو دي  -

هدږ   شدرطه  ېبد  ېږي، همداسد کېد ل ليدد رط ته اړتيا نه ااال ش. شم الیکو

شدم،   ىسرته رسول کټ مټ، همدا چاره زه هم. راوړي بوتليو  ېچ ئوکړ

 . ئراوړ بوتليو  ۍهل

 :دولوخف په خندا وويل

 . څه کوي ې، اوس به ويورو چپردږدئ،پردږدئ -

 :ل شولددل هږونه واوربېال بېخوا نه هر ډول او  ېله هر

، ال بدده کړکددۍ تدده ندده يددې ندده پردددږدي هې ددوک دې، ید یشددو ىونېددل -

 .يې یوسرسام شبه  په وينوکېاو ىلرسېد

 : ېيې وهل ېچد نه مست و، ۍستله مچې ير، ېپ

تده   ،په خدورا کلکده يدې ميدز    م،هده چې سخت نشه و څښهواړم وې  -

 .هېدڅښ پلود کړکۍ  ر ورکړ اوايوز

چې هر څوک ،و ىهښتل داسې دی، مګر نيوله السه سره راو يېهده 

پددورې وهددل چددې مدده کددوه   رتدده بېداسددې يددې  بدده ل، هدددهکېددد ېورنددږدبدده 
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 .پوښتنه

 :اناتول وويل

چدې پده تېدر     ئشدي کدولي راتدم کړي،پرديدږد    يې نه په اسانۍ  ېداس -

 .ستو يې راتم کړواد

 :ده پر هده هږ وکړ

تا سره شرط وهدم، مګدر سدبا تده،  کده اوس ټدول خلدک        له زه !يوره-

 .کره...،اوس موږ  و دشيړهواړي خپلو کورونو ته ال

 :کړه چيدهال پسې پېير 

 .يوابي انسره له هم  ادږ ا و،خو د-

له هده سدره  ه هېږ ورکړه،هده يې کېښکود،پورته يې کړ او ت ادږهده 

 .ا شودده يډد کوټې په من  کې پ
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لمسدتياکې  ېم پده  د اناپالوفندا  ېچد  وعدده  ههدد ه واسديلي،خپل سردار

بداريه د کدار    زوی ينيد يدواز  ېسدره د هدد   يااب کورد ۍشهزادي لهيې 

او  و ز شدوی وړانددد ه هکله ټولواک ته دهده پ.کړه ای  ،پروه ېپه اړه کړ

د  ېپدددده رتبدددد   مندددددد بر دويددددم د نددددورو هيلمندددددو بددددرخالف     او د هددددده 

خددو دټولددو ، شددوی و يمددارل  کددېپدده يددوه کنددډک د د يددار کېسيمونوفسدد

او نده دکوتدوزوف ديداورانو     انوافسر وريه نه د لوړپوړاه و سره سره ب

 .شوه ایا کړپيدډلې ته الره 

روسدددته سمدالسددده،  ولمسدددتيا ېپاولوفندددا تدددر م فدددا د انايلوااميخان

 نوافيسددتور د ،وخپلواندد يوابددډ ومخددامخ د خپلدد  اوتدده راسددتنه   مسددکو

 ىندازول  ېد هدد . لهسدېد مسکو کې تل همالته اوهده په . کره الړه کورنۍ

ور و کې د مور په ه و په خورا ښده   دې لنډوپه  ېچ( باريه) ایبورنک

 یرا لو ېکورنۍ ک ېه، په همدله ماشومتوب هدهو، کې منل شوی قطعه

 قطعده دهده  . کور کې ژوند کاوه ېيې په همد ېسو او له کلونو راه یشو

د کداليو او  چدې  بداريه   .هو ېدلېد ه خو ترزبوريله په مپه لس ايست ال د

پده   الرېد بايدد ، و یشو ېپاتپاره په مسکو کې نورو کپړو د اخيستلو ل

  .وای ىده ته  ان رسولکې ه مهسيپه  يلوف،يیزادر اږدو کې د

 دد کدورنۍ .دوې کداليزې لمدانځلې  رځ د رستوف کدورنۍ  و په هماهه

د د ندددوم ،دوی.ېمېددددناتاليدددا نو هدواړ دا.لدددور  ۍنکشدددردود هد مدددور او

لده سددهاره د  يو،ديا هيزڅدو آسدد .وه لمسددتياېم يده لو .همانځددجشدن ل  ېور د 
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 رسدددددتواد  تددددده چدددددېوا  ،يااد پاوارسدددددک ېډلددددد وويونکددددد ۍمبدددددارک

خدورا  کدې  ټدول مسدکو    مداڼۍ پده   دا .رسول هلته والړه وه، ماڼۍورنۍکد

 هددوی تل بلکدې  نده يدوازې مېلمانده راوسد     وييداډ .پېژندل شوې ماڼۍ وه

د  لدور  مشدره  ېرسدتوا او د هدد   يرافيندې  .ولتده رسد   يوايې بېرته خپلدو  د  

چې څدو شدېبې بده دمبدارکۍ لپداره کېناسدتل او       سره له هرې ډلې لمنو ېم

لي پده  دهرک،ښدودل پردلمندو تده   ېم لورسېدرا نويونه يوا بېرته يې خپل 

 .مېلمستون کې ناستې وې لوی

د روسدديې پدده امپراتددورۍ کددې د -يرافيندده او يددراف )رسددتوا يرافيندده

پنځده   (دريځونه و نيزسردارانو ،خانانو،اربابانو او نوابونو په شان ټول

د ختدي   چدې   ېدرې نده  څ ېډنګرله  ېد هد. هدښېد کلنه برت يښلوڅيا شپږ 

 ېماشوم زيږون ېد پر له پس ېچ هڅرينده و يهادا له ورورته وه،خلکو ته 

د . وه ېخددواره شددو  خورا،( ماشددومان يددې زيږولددي وو   دولدده )لدده کبلدده  

،هدې تده داسدې حالدت     اددهږاو نرمې  نېدېخو کرارې خوارۍ له السه 

 .اوهزياتته يې  ان  د هر چا درناوي چېو  وربښلى

ل يڼدد ېنۍ هددړرود کدد ېچدد ،يددااکب فنددا درويلواشددهزاديۍ اناميخ

خبدرو   پده  او يده واهدر کلدي   يې لمنو ته ېم، وه دو سره ناستده، هم له هکې

يدې  چدې نده هوښدتل    زلميدانو  او دلدو  ېو پيد تنک. کدې يدډون کداوه   يدې  اترو 

. کدې را ټدول شدوي وو    ېکدوټ  ېبلد  ،هر کلي کدې يدډون وکدړي    پهدمېلمنو 

 يده واهدر کلدي   تده  لمندو  ېونکو مرسېدټولو را  نه يوازې به توفسر يراف

اوهدر يدو بده يدې      بدريه کولتر وتلو  هدوی ېبه يکې بلکې دت  په وخت 

 :او ويل به يېهرمنۍ ته رابلل،

د هدددو پدده ويدداړ دا  ېچدد يرانددو لدده خددواو ودخپلددو يراندده، د  ددان او د  

 . ده، ستاسو د راتلو له امله مننه کومشوې لمستيا جوړه ېم

ده تدر  بده  کده   ه،تد ره پپام ته لهعمر  او دري  نيزټول دهدو ،ټولو تههده 
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 :ويل ېپر له پس ېهده همداس. يلو يرانکه لوړ، ودري  کې ټيټ په نه 

 ىزه بده خواشدين  ،ئشد ه ند هرمنې ته را نننۍکه . يرانه،ئشه نمه  هېر -

 .شم

کدورنۍ پده نامده د زړه لده      ېد ټدول ،ئمدوږ سدر هرمندۍ کدو    لده  تاسو به 

 !هيران ئښبموږ ته وياړ راو ېچ له تاسو نه هيله کوم ېکوم

يورنګده او تکدراري   ه، د دهدو  څېدر  ېشدو  چاهه خريلد هده خوشاله،

يددو ډول ټيندد  الس  تدده درندداوي او ټولددوچددې  خبددرو د ويلددو پدده وخددت کددې

 وه ېا کدړ پيدد بڼده   يدې لتيا کوله، د ټولو لپاره يو ډول تکراريې م وورکول

 . دهکېل ليدکې ه څ ډول بدلون نه پېه او

يددو يدداڅو تندده  ،لکړبدريدده  لمانددهېمډلدده  هومددکهددر وار  ېچدد بدده يددراف

ې،الس ه يد راير ېددو سرسدم بد    بېرتهه ته پ ينه يا نارينه پاتې مېلمنوښځ

چدې خوښدېږيې او يدا    بده  څدوکۍ پدورې وهله،دهدده چدا پده شدان        کدې لرون

لينګي به يې سره په خوښۍ تېر کړي،په خوښۍ کېناست، هواړي وخت

يدې  ه پښې بد  واخپل الس  نګنونو کېښودل،  پربه يې  السونهخالاول،

پده  به کې ور ې دهوا اټکل به يې کاوه،کله ناتلوپه انډول کې ساتل،د ر

فرانسدوي ژبدې   پده  هدم پده خدورا بددې خدو پده ډددر ډاډ        به يې کله  روسي او

خورا سدتومانتيا خدو   دې سره به يې په له دمېلمنو دحال پوښتنه کوله او 

،څه لدږ پداتې سدپين او    سدر  تدک شدين  خپدل  پدر  ، ېروحيپه  دمېلمه پالنې

، بده يدې مېلمانده    وروسدته تدر هرکلدي   .ولسدم په خدورا  ېرتيا  ويښته نري

 د دا چدداره لدده پيددل ندده راپيلولدده،    کلدده کلدده بدده يددې چددې   .بلددلورتدده  ډوډۍ

او هدده   هددد ،تېروچې دنارنج ب  ته ورته ه هده داالن ،لهانو دناستېچوپړ

د پده کدې   بده  چې د اتيا تندو لپداره    ورهىمېلمستون ته به  مرمرين او لوی

و څارنه به يې کوله چدې د ميزوندو او   ه او دهدو چوپړانددجوړميز  ډوډۍ

او ښدکليو دسدتمالونو پده جوړولدو او ټولولدو       نيوچد سپين زرو، پرهدو
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ی او دده يداور  سديال سدړ   وهده به ديمتري واسديلوويچ چدې يد   .لګيا ووبه 

 :ويل به يې او  انته راباله ،و کىاو دټولو چارو څارون

 .ه ويپام کوه چې هر څه خورا ښ !تنکايوره مي-

 :ميز ته کتل،ويل يې چې په ډدرې مينې جوړ شوي لویهده 

هدوره د   پده ميدز جوړولدو کدې تدر ټولدو      .همدا ډدر ښده دی  !هوکې !او-

 .خوړولو ټولول دي

کدددوټې خواتددده  وبېرته دهرکليددد،يسدددتههدددده چدددې ډاډمدددن اسدددويلي و 

 . ېدوخو

او تدل   وراپلن اوڅدورب يو هټ چوپړ چې خد سردار په دې شېبه کې د 

ملګرتيددا کوله،دمېلمسددتون مخکددې   هې دهدددبدده يددې پدده تدد  راتدد  کدد   

 :راښکاره شو او هږ يې وکړ

 !او دهدې لوررايينه وکمارينا لوفوفنا -

خاوندد   چدې د مروړه تنباکوزرينه  هخپل، ه وروستهتر لږ فکر يرافينې

اچولونده  تدر   تنبکدو د يدې   کدې  پدزې پده  او څېره يدې پده کدې وهلدې وه،بدوی     

 :ويلو وروسته

دا بده يدوه لده    ! ،ښده ښده  . لده ژوندده باسدي   ندور نو  ې مېلمستياوېم اد-

 .يېو وجوړچې  لمستياوو نه ويېوروستيو م

پده هدم لړلدي آواز    ه وه،نښد  ېسار بېيوه  ېد  اندوښتنچې  هښځ ههد

 .ئوکړ مهرباني ...ښه ده: گوا کې ويل يې ېچ

سددره لدده ، هرمنددېادا م ېجګدده، څوربدده د  ددانګړ يددو  کددېپدده دي وخددت 

دکميسددونو شدددهاريې لدده لددرې    چددېخندددنۍ لددور سددره  مخددې يرد خپلددې

 .ېراننوتته  لمستونېم ده،کېل دداور

د ...هودې کېدددددې چددددې ناروهدددده و ،مددددودې مدددديرافينېيرانددددې  !اه -

زه خددورا ...اپددره کسددينه يرافيندده ...د کددورنۍ پدده بڼددډار کددې  کېرازموفسدد
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 ...خوشاله شوم

وشور چې په چټکۍ يۍ خبرې کولې او ديدو بدل   اځو د هږددا شر ښد

و د کيدداوڅو چددې د ميددزوخبددرې  هدوی،دې سددر لوددددېمددن  کددپدده خبددرو 

بدده  ،تددر هددده بدده اوږدددددې چددې دویمددل وېه وړاندددې وروسددته کولددو سددر

 نددډ ندده يټدده واخلددي او   مړنيهدددو کددې د لددو پدده  سددتريه پدده الره وې چددې 

 :ييوادشدهار په شور کې پاڅي او وداوږدو کميسونو

 اهلدې ... يدا يرانې مورې ستاسو روهت...و نه مو دزړه له کومېليدله  -

ر او هم د اوږدو کميسدونو پده شددها   بيااو تر دې نه وروسته . اپره کسينه

االن تده ورتېدر شدي،خپل درانده يدانري      شر وشور کې د جامې اهوسدتلو د 

 .کوټونه واهوندي او دکورونو په لور وخو ېږي

شددور  او وړداړ و شددور،اې سددخته يوڼدده يوڼدده، شددر  لمسددتيا کددېپدده م

مهدم  يدوه  پده   ېور د  ېد هدد ،ېخبدر  ېتيا ټوللمسېخو د مروان و،ماشور 

د  ېرينتکدا  ېدويمد د  ایژنددل شدوي بدډ   ېدا خبر د زاړه، پ. ېددخبر را تاو

 زاوخوف دبېدار،سدددرزاړه  تدددر ټولدددو نددده د خدددورا ښدددکلي نارينددده   ېزمدددان

لمسددتيا کددې د هددده د نددا مشددرو   ېپدده م شددرير،انفوندداروهۍ او د اناپاول

 .ېد ناوړه کړو په اړه وپېير، زوی

 : وويل ېلمنېم يوې

هده روهتيا هسې هدم  د . زړه سو ي ،سردارخوار  ېپه دمې څومره  -

روهتيدا بده ال    هيالن کرلي، د هدد  داسې زوی يې چېاوس . مزه نه وه،خو

 .شي هده له پښو وهور وي ایدکېخرابه شي او  پسې

 :پوښتلو (يرافينې)يرافينې

 څه خبره ده؟  -

 لمانده ېم پوهېږې چدې دا  په دې نهيوا کې دا ېله، چښود ېداس ېهد

و نده يدې زيدال واوردددل     پدنځله وار  لده ،چېد څه په اړه هږيږي، حال دا 
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 .کوي ېخبر ملونوالپه  ناروهۍوخوف د ازبې سردارد  ټول هدویچې 

 : وويل يرافينې

دا  دوان لده هماهده    . بدل ډول ده اوسنۍ ښوونه او روزنده، بالکدل   دا  -

اوس . ید ویشد  ېل حدال پدات  په خپو،هماهه شان  ىتلل ته رهچې ب ېور 

 ېترزبددور  کددې داسددپپدده  دې وختونددو کددې پدده هددده ېچدد يدديواال خلددک 

لده هدده   تدر څدارنې النددې    وتدل هدده   اړه يپول ېچوه  ېجوړه کړ ييوارس

 .ښاره وشړي

 : وويل ېيرافين

 ؟.ښه وهېپ ، دا څنګهئهږدږ، ښه ده عجيبه-

نګدل او  خبرو په من  کدې ور ودا دفنا، د نورو يلواشهزاديۍ انا ميخ

 :ويل ېو

 دسدردار . چې بد ير دي بدد بده پدرزي    .ر بد دوستان ټاکلي ديدهده ډ -

ا دخد ، وواړو ېدر،افسدر  ندومي  دولوخدف   او بل کدوم  ،هدهزوی واسيلي

لدده  دولوخددف. لشددو يددياجزيددې دوه تندده .يد يپيددل کددړ ۍڅدده بدددنام، زده

يدې   زویخدوف  اوزييد ب ،دی یشدو افسرۍ نده ،دسدربازۍ رتبدې تده ټيدټ      

هده د پالر په لحاظ ورتده   ناتول کورايين يناه داد خو، ىړلسکو ته شم

 . ی دیترزبور  نه ويستل شوه هم د پسره له هد مګر، ده ېبښل شو

 :پوښتنه وکړه يرافينې

 څه کړي دي؟ یدا نو دو -

 : وويل ېلمنېم

پده  ي، سدات تدرې   یسدړ  دې ایڅ کم نه دي، خدد ېهله داړمارانو  یدو -

 .دی زوی ،يدولوخدوف  انوفندا يواماريدا   و دهدده خد  ، هدولوخید  له بيا هرېت

خدا  ږاد، کوم وتن ېهده در. شي الیده، خو هده څه کو رمنېخورا درنه م

  ان پسې کومې کراچۍ کې کېندولى يې هده ،یړا کپيدرا  ېزده له کوم
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نجالونددددده ج، ى دیلو کورتددددده وروسدددددتښدددددځ يدددددې د لوبدددددداړو بيدددددااو 

د  هدددویمګددر . مرسددته وهددواړي ، لدده پوليسددويتددووي،خلک اړشددجوړ

مدردار   یاو کدوم لدو   يتدړ  سره شداپه شدا  ږ ادماهه هله پوليسو سرمامور، 

 .را اوړي له هده سره اوړيهم سرمامور او بيږ الماد.ډنډ ته ور ارتيږي

 :ډي کلک کړي وو،وويلچې له خندا نه يې بډو يراف

 .وښه دنندارو  لد سرمامورحا.ده کيسهدا نوعجيبه ! يرانه -

 . سرداره هليښاه ئيواڅه دا!اخ -

 .نه شوه ىدرول يېاخو ښځو بې ارادې خندل او خند

 :لمنۍ دوام ورکړېم

 سددره ېو، د پوليسددو سددرمامور يدد ېهددر څنګدده چدد پدده يددوډول ندده ډول -

 .وژهوره

 : ې دوام ورکړهد 

پدده داسددې   زوی وخددوفازبې چوالديميددرووي ريددلکې يددرافد  داهددم-

 واې ښددوون ېښدد څددومره يددې دهددده د.هوښدديارۍ ننددداريزې لددوبې جددوړوي

 بهرندۍ  چدې د  ئيدور . ید ېاو هسد  ید داسدې  چې سره ويلپه اړه  ېروزن

 وبيتاپده بدډ   دلته څدوک د هدده   ېهيله لرم چ! رسېدچېرې و ایپ ېروزن

چدا  . ي  الره خالاده نده کدړ   او خپل کور ته د هده د تدگ راتد   ر نه وزيېت

بده  څ ډول ې کله او پده هد  ېه! وشي لویپيژندي ېله ماسره ي ېهوښتل چ

زه پېدلدې لوريدانې   نده کدوي،   ېد ایخد. ودږنېهاړه ک ته ۍلويژنديپ ېد

 .لرم

لږه تېټه شوه او له هدو نجوندو نده يدې چدې التراوسده داسدې        يرافينه-

 :ښودل چې يواکې څه نه اوري،مخ واړاوه او وې پوښتل

مشددر ؟ د ید ایډر بدددددچددې دا  ددوان ډ يدديوالدده څدده ندده داسددې  ېتاسدد -

د  هددوی . ديا شدوي  پيدد ښدځو نده    کداح ن خدو ټدول لده بدې    اوالدونه   يراف
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 .ید ى، ارمونید ېداسمير هم هېپ ېچ یږکېويل . ميراث ح  نه لري

 : ويل ېلمنۍ دواړه السونه ج  کړل او وېم

 ...له شلو اوښتي دييې  ماشومان مونيار ېم چنګېرا ېداس-

ننوته او دا ه ه يې کوله ورخبرو ته  بيا يېافنيلواشهزاديۍ اناميخ

 ،يکدړ  ندورو تده ور ښدکاره    يلواو اعيانو سره خپله پيژندي نويالوله  ېچ

 :وويليې  بڼه مهۍ وزره خوږه خو زاردپه ډ

ريددل کې يددراف ېږي چددې، ټددول خلددک پددوه  يددماوس بدده زه درتدده و او -

ماشدومانو   پده رښدتيا دخپلدو   نده  له هده . ید یوالديميروويچ څه ډول سړ

 .ن وهده ته تر ټولو يرا ،يرېخو دا پ، ېله ياده وتله شمېر

 :وويل يرافينې

 ددل همدددا پروسددږکال    ىمددا وروسددت . و یسددړ ښايسددتهزوړ  وراخدد - 

 .ىلليدنارينه ما کله نه و  ىښکل رن ، د هده په ليدو

 :فنا، خبره ور هبريه کړهيلواانا ميخ

 ېچددددددددد يدددددددددماوهدددددددددواړم و. ید یاوس بالکدددددددددل بددددددددددل شدددددددددو  -

ميددراث تددر السدده  نيوشددتم ولدده پلددوه د هددده د ټولد  ېدښدځ ،واسيليسردار

 ېتده يدې هدم  دانګړ     ېروزند د هدده  . ور يدران  دد يدر ډ ېپ ،تده  پدالر خدو  . يکو

 هې وک اوس نه پوهېږي..و هم ليکلي ېي تهټولواک  آن. کړې وهپاملرنه 

اوس د هده حالدت دومدره ژوبدل     )مريوهده په رښتيا  ،کهمه کوه ای،خد

داکټددر  آن.پده الره دي  ېتده سددتري  اسدد ېبه د هددده وروسدت ېهددره شد  ېچد  ید

زبدور  د مخدورو دارو درمدل بده     تېرد پ چدې ،ب يد بنسوي طفرا)يېلورن 

خددو دا اوس ال پددوره  ، یدى ده تدده راوسددت پترزبددور  ندده   لدده( يددې کدداوه 

؟ چاتده رسدي  بده   شدتمني  يده اپ ېنه ده، که هده ومري، د هده دا بد  څرينده

کسان او ميليونهاو روبلده  زره ت يښلوته؟ څواسيلي  سردار که ،ته پېير

ويلدي   اسيلي په خپله ما تده و سردار  که.خبره يمنه  ېله د پوره زه. ېندد
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 او. مامدا کېدږي   زویدمامدا د   مدور خو زما د چ يريل والديميرووکې چې و

څ ېهد تده   ېکې هدد ې يدوا ، چد ېکدول  ۍيد واپر ېبد  ېپده داسد   ېدا خبدر  ېهد

 :اته يې کړهياو ز اهميت نه لري

 .یپالر هم د ينيهده د بوريا د- 

 : وويلمېلمنې 

،ويدل کېدږي چدې    شپه مسکو ته رارسېدلى دیپرون واسيلي  سردار

 .دپلټنې کوم ماموريت ته روان دی هده

 :وويل يرافينې

. پلمدده ده ېو تددر مددن  وي، دا يددوه هسدد زمددا او ستاسدد ېمګددر خبددره د -

ريددددل کې يددددرافندددده د  چددددې لدددده نېددددږدې  ددې لپدددداره راهلددددى دیهددددده، 

ک چدې خلد   دي چې په رښتيا همداسې ژوبلويورې والديميروويچ حال 

  که څنګه؟ ييوا

، نيسدي لمنه د هدده خبدرو تده هدوږ نده      ېم ېکله پوه شو، چ ېچ ،يراف

 :ويل ېد نجونو پلو ور واړاوه او ويې مخ 

 ېهدو، زه همداسد   .هوې په زړه پور خورا به،ننداره  هدهيرانه، مګر  -

او  خندددادښدده ،سرمامور د پوليسددو چددېم، نګېددرا ېزه داسدد. مفکددر کددو 

 .سو ته پېښې وکړمزه به يې اوس تا. ووړ  ېنندار

نه يواکې داسې ښورول لکه سدرمامور چدې   وخت کې يې السو ېپه د

. هکدړ خندا پيدل   يې کړس کړس بيا .رولي ويږ سره په اوبو کې ښوادبه له 

له  ېبدن، د هدو کسانو په شان چ یو لوخندا سره، د هده څورب ا ېله د

ه تدر  هدد . هددد رو خوړو او څکلدو ټندد شدوي وي پده  دانګړي تويده ريږد      دډ

 :خندا وروسته وويل

 .ئتېره کړله موږ سره  ه به، هرمئوکړ ينامهرب 

**** 
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ې خددوږه چدد ېلمنددۍ تدده کتددل هدددېم يرافينددې.يددوه چوپتيددا خددوره شددوه

او پاڅي،الړشي همدا شېبه  که مېلمانههم نه پټوله  يېاد ،موسکا کوله

ې چد لمندۍ لدور   ېد م. کوي کله له هده ييله هم نه ې وک به هېه ي، وو

مددور تدده هلچددک يددې  نيزوه،پدده پوښددت ېرا ټولدده کددړال دمخددې خپلدده لمددن 

 د ناريندده اوښددځينهندده  وکوټددلدده څندد  وخددت کددې ناڅاپدده د ېپدده د کتددل،

د . را راوان دي خددوا تدده  یچې د دول شددوددددآواز واور داسددېچټکومنډو

ديدارله   ېيدو . ددد ښدته او ولو ون کدې تن پښه پده کومده څدوکۍ     هدو د يو

يدې څده پدټ کدړي و،      ېالندد  ېلمن رۍاو ن ېنازک خپلېد  ېچ نجلۍ ېکلن

ه، رسدېد را و  مدن  تده   د تداالر  خو کلده چدې  را ننوته،ته  تاالر په منډه منډه

او پده   ېپل ت  اندازه نده ده لګدول  د خ ېهد ېه چددښکار ېداس. هددودر

را ننوتلدو   تده د  ې داالنهدد  ېچ همېده،  که معلوونه  ېلددخپل وخت در

 یوربخن هداړ چدې سد   کېزده کدوون  هخدت کدې يدو   و ېپه همد. هيله نه لرله

ژيدړ  يدو   او يوه پنځله کلنه نجلدۍ ،يو افسر ،ديارډهاړه و رکميه يې پ

د وره پده خولده    ناالدوه،د  هاړه ريې پ ۍکرت وماشوماند ېک چله رنګه

پده   او هنيسدت پرايدې  هيدږ   ، ېدد وخو ،څېدد پا، يدراف .کې را ښکاره شول

 چيدده او  يې وخنددل ه ړ، په لولکړ السونه تاويې نه  ېنجل راهلېله  منډه

  :يې کړل

 !زما يرانه ناتاشا، بنډار خاونده کاليزې او ۍننندا هم د  - 

 :وويل، سخت دريځۍ  انښودنه يې کولهچې د خورا  يرافينې
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 .، هر کار خپل وخت لريېيران -

 :ويل ېخاوند ته مخ ور واړاوه، او و ېهد

 .ېنازه و ه ډدره، ته هدالينت-

 : ويلوته نجلۍ  ۍکمک ېلمنېم

خ ور تده مد   يراندې وروسدته يدې   ! ، جشن مو مبدارک شده  ېسالم يران -

 :واړاوه او زياته يې کړه

 .نجلۍ ده ښايستهره دډ -

 ډددره خو ندده  ،نه چندان ښايسته نجلۍ خدو   هخول يهلوې،تور ستري 

 ېپدده منددډو کددې کمدديه تددر     ېچدد يددې ېاوږ ورتددهتدده ،ماشددوم ښکلې .وه

لده تنددی    يدې کاکدل  يونځې يونځې ،تور ،و بربنډې شوې وېى لېدښوي

يدې   پرتدو  کدې   ، په لنډوونازک او لو  وندونه يې ړم، و ىشا ته وهلنه 

پده داسدې حدال کدې چدې د      ، لده ورايده بردښدېدل   يدې   ورنونده  خو ډنګرنري 

 ېږه او زړه وړونکددخددومندد  داسددې  ،پدده دابندوندده يددې پرانتددي وبوټونددو 

 .ه نه يڼله کېږييدلپ ماشوم او ماشوم ال نجلۍ نور ېچ هلدښېدبر

لده   ېبد . ته يدې ور مندډه کدړه    وويست او موررا ېږې ان يې د پالر له ه

پده پراتده   ، اوږو رپد  ېد هدد  ېته هدوږ شدي،  دان يد     ويناووور د م ېهده چ

خانددي،   ېولد  چدې څ نه و ښکاره ېه. شوهې ومروړه او په خندا کشال  تور

 ېپده اړه خبدر   ېنانځک هدېژبه د  ېکې يې په ژول خندددو خندددو پهخو

 .يستهوراندې يې ال ېلمن ېشو يونځې خپلېتر  ېچې کول

 .ئ... ر ... ، زما نانځکه، يوئيور -

 زيدال  هتدر پامد  يدې  وکدړي، هدر څده     ېخبدر  الیکدو  وشد ه ندور ند  ، ناتاشا

پده لدوړ اواز يدې     ېاو داسد  .تيدږه رور وا  دان  يدې  مور په .بريښېدل خندني

 .واکه په خندا شوه ېهم ب لمنهېآن هده وچه او همجنه م ،ټول ېل چخند

نه په ډک ډول هده لده  انده     انښودنې ،لهلهخو هترخ ېپه يو يې مور
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 :ويل ېکړه او و ېلر

 :ويلو ،اوههدې چې مېلمنې ته مخ اړ .الړه شه يها  ېه، له د ه،   -

  .دا مې کمکۍ لور ده -

 تددر ه سددر را وويسددت اوتددور شددال لددهمددور  دکومدده شددېبې لپدداره دهدددې 

رتده يدې   ېتده وکتدل او ب   ېيې د خندا او ژړا په مين  کې هدد  ېدستريو الن

  .ژر مخ پټ کړ

او دا يدې ښده    ينهاسدت  ېښد ېکورنۍ پ ېدد چې هياڼاړ و ان ، ېلمنېم

ندو   ي،ښدکاره کدړ   لېوالتيدا سدره   ېپده يدو ډول نده يدو ډول د هدد      ېڼله چوي

 :ويل ېشا ته يې مخ ور واړاوه او ورته وناتا ېهماهه و چ

ستاسددو څدده  ( نانځکدده)شددوم دا ما!  ې، يراندديددهواه وويددوره، را تدد  - 

 .ده ېلور د ېښکاري چ ېږي، داسېک

ندده شددول چددې دهدده مشددره مېلمندده پدده هددرور   ښهددده څدده خددو ېناتاشدد د

يې  واب ور نه کدړ،  ، نو  که له دې سره هږدږيې ژب انو پهماشومد ،خو

 .ته يې برند برند وکتل ېمګر هد

 د ه هماهده د يدارد افسدر   نسدل ډلده، بداري     دوان ، د ېوخت کد  ېپه د

مشدددر  يدددرافد  الینيکدددو -،محودددلزوی  فندددايلوااناميخ شدددهزاديۍ

 ىتددر ټولددو کددوچن هدددویه او د  ددکلندده خور 15سددردارد  - سددونيااو ،زوی

په بدراال   هدوی. شول ای  پر ای کې  مېلمستون پهټول  شه،وتېرپ زوی

ه ددد هر هړي نده ور  د هدو له ېچ يوله خپل هده شور او خوښتويه ه ه ک

 نده پده تلدوار    ېکوټ ېته له بل تاالر ېچ دا ښکاره وه. يډير نزاکت وساتپه 

 ېتر هده څه او خبرو نه چد  ېسيکاو  ېخبر ید دوهلته ، ېه مخکراتگتر 

ړه پدده ا سددنيکپردا يرافينددېاو د  ودلتدده د ښددار د آوازو، د هددوا د حددالت   

ور  يو بدل تده   لشو الیکو کلهنا کله  هدوی. ېو ېپه زړه پور ې،خورادکې

 .نيسيو مخه.نه يې شو کوالی د خپلو خنداوواو  ويوري
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 هماشددومتوب لدده ان وو،هدددویمحوددل او د يددارد افسددر دوه زلميددان،

 ورته نه ووڅ ېخو يو بل ته ه،وو ښکلياو هم منګه ملګري، 

بدل   له، يو ىر ښکلدډ يې یهړ هر و، ياو ژيړ څڼ ، لوړىريه، ښکلبا

ونده   ۍمنځن الینيکو. درلودې ي عتبيطاو آرامه ره ېڅ ېسره جوړ، ښکل

د ويښدتو  شدونډه يدې    پاسدنۍ  پريون  يون  ،ويښته يې  ،یاو ورين تند

. هددد ور ېرېيې له څ يشور او مست ۍد  وان. ا شوې وهپيدنرۍ کرښه را 

ه دښدېد بر ېداسد . تدک سدور شدو    و سرهرسېدته د را مېلمستون الینيکو

 چدې  شدي ه ونددي ند  څده م د ويلو لپاره خو ،يبپه زړه کې څه کري او ري ېچ

ا کددړه، پدده پيدددرتدده ېسمدالسدده، خپلدده آرامتيددا ب مګددر بدداريه ،يدديوا ېو

 :ژبه يې وويل مارهاوټوک ۍآرام ېردډ

، پېژنددينده  ه هدده وختو  د دوانۍ او پېدلتددوب لد  ،النانځکده مدور  دا  -

تيدا  له ده سدره ملګر يې  حافظه هکاو  ،نه وه ېکږه شو ې داسزه يې الپ ېچ

 داسدې وروسدتيو پنځدو کدالونو کدې      ېه دپ چې ييواشي و الیوکړي کو

 . بې ارادې داخوا اخوا ترې خو ېږي يې، چې سر ده ېزړه او ژوبله شو

ته يې وکتل، مګر ناتاشا لده هدده مدخ     ېبره وکړه، ناتاشخهده چې دا 

خندا لده زوره سدره    بې هږه د ستريې يې چېواړاوه او خپل کشر ورور ته 

و،  یراوړيددې  ددان  رپدد ېچدد هلدده کبلدد زورهددده  هددده د. وکتددلوې، ېورهلدد

د مدور لده   ده، ېتده ورسد   اید زهم او توان اندازه يدې پد   ېهمدا چ. هددريږد

له شدو،  الیکدو  پښدو څومره يې چې  چټکۍ هدېنګه يې ودانګل او په څ

حدال   ېباريه نه خندل، په داسمنډه کړه، خو د کوټې پلو ته  مېلمستونه

 :يلشونډو خوره وه، مور ته يې وو رموسکا يې پ ېچ ېک

اړتيدا  ته  ۍ، ياډئرته تلېچهم تاسو داسې ښکاري چې ، ېمور جان -

 ه؟ شت

 :وويلا موسکمور يې په 
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 .ئياډۍ برابره کړ ورشه،،ورشههو،  -

ې پسد  یدو .الړ ېشدا پسد  پده ناتا  وول او  هتداالر لده   ۍباريه په آرامد 

تده رسدېدو لده     ایدپلمستيا ېد م، هلک چې کىوړو هده څورب هبر ،

 .ېهم ور منډه کړ ،ېددښکار ېد خیګان نښ ېکي ه تندپيې  امله
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لدور  څ ېچد )لدور نده پرتده    ېد مشدر ،يرافيندې د ،کدې ډلدې   په وانانو  د

،هددده (پېدلددوچم يددې کدداوه   چټددود خددور ندده مشددره وه او    ېکالدده تددر خپلدد  

 ېپدات مېلمسدتون کدې   هم پده   سونيا  هخور يرافاو د  الینيکو مېلمنه،

تر اوږدو بڼدو  وره،څڼد  ،مينداتوره نګرهډ نرۍپه مال سونياتورستريې  .وو

، کدوڅۍ تدورې   ېدوه واره تر سدر تداو شدو    الندې مالل کاته،اوبدل شوې

ښددکليو  دبربنددډو دنګددرو السددونواو    بيددا،پدده تېددره  ههاړ نددرۍمخ،تانددد 

 زهايدددپددده څپددده  .،لددده ليمدددو سدددره سددديالي کولددده يې مړونددددونو ژددددړ رنددد 

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

او دوکمدارۍ   ېشديطان  پده يدوه  هدده  ر ژر بده  دډ ېچ ودوياار رييشونګوپ

مرکدو او   رواندو  لده  کېبندډار  په ېموسکا ي شونډو خوره پر.شو بدليږيپ

اوږدو  ،تدوب د پيدل ېخدو هدد   ،نښه وهدلېوالتياخبرو اترو سره د يډون 

 زوی مامدا د  يکته تلدون  ېجګړ تويه يياهلچک، په سود ېيڼوبڼوالند

 .،ان يو شېبه هم څوک نه هولدول موسکا کېهولون ېهد د.و ينډلىته ور

 چدې   انسدره راوړې وه لده  پيشدو  کبله  ېله د ېهد ېټولو ته څرينده وه چ

پدل  ر د خېد او د ناتاشا او باريه پده څ  هده وتښتي ۍچټکدې پلمه په په 

 .پيل کړي خپل جال بنډار ویاو د وزيسره له تاالره و زوی ماما له

تدده يددې پدده    الینيکددو زویړاوه او خپددل تدده مددخ وروا  ېلمنددېم،يراف

 : وويلکې  ېاشار
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لده  او  ی، بداريه افسدر شدو   ى، د هدده همزولد  ئويور! ې، يرانهوکې

 هيلده لدري  ندو  کده اوس    ،ديږدد د هدده ملګرتدوب پر  چدې  هده نه هدواړي  

 ېحدال دا چد  . تده الړ شدي   ۍعسدکر  ږدي اودزوړ پر ېپوهنتون اوما هوند

و چارو پده وزارل کدې   رنيد بهته  به هده ۍآسان ېردپه ډ الیکه ده هوښت

بدرو تده پده    وروسته يدې خپلدو خ  . وای یا شوپيدښه هوره او د پام وړ کار 

 :ډول دوام ورکړ زپوښتن

 ؟یآخر دا څه ملګرتوب د -

 یهدم شدو   هدږ بل اورد ېږي چې د جګړې، ويل کېهوک: وويل ېلمنېم

 . ید

 :وويل يراف

 ېپدر لده پسد    ې،داخبرږي، هوېک ېدا خبر ېراهيس له پخوا، ېهوک -

او  ېندده شددو  ېلدده تشددو خبددرو ندده زيددات     ېهمداسدد  ېدي، دا خبددر ېرواندد

 :تکرار کړه بياه خبره وروسته يې خپل

 روپدسد  یسدړ  پداره ې دهدده ل چد  یدا څه ملګرتدوب د ! ، يرانهېهوک -

 ؟ې، هوکېپوځ ته الړ شي، هوک

ه پد سدر يدې ښدوراواوه او چو   ،ييواوه څه ېدچې نه پوه رمنېم هلمنېم

  .شوه ېپات

ه ده يدې    يواکې، ولمبه ش ،سرهې ددې خبرې په اورددوچ،الیيکون

 :وکړيې هږنو وژهوري، بدناميو دېله  هواړي  ان چې کوله

ې زه رم چد ېد انګ ېزه خپله داس ،اړه نه لري ېملګرتوب پورې دا خبر -

 .هده سره مينه لرم لهيم او  یا کړپيد مت تهخد پو ي خدای

ېلمنې او دتددرور لورتدده چددې  ،مهددده دا خبددره وکددړه او دوو نجونددو تدده  

 .وکتل نې ستريې ينډلې وې،ايست دواړو هده ته د

 :وويل يراف
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د فرقې قوماندان د  د سواره پوځ رل،دپاولوياردبېشونن ديروال  -

هدم  هده  بياي او وتېر ۍرخوت ېخپل دلتههده . هرمنۍ لپاره دلته را ي

 .ييبياله  انه سره 

سدخت   ېخبدر  ېچدې د  ه وهاو ښدکار  ېپورتده واچدول   ېاوږ ېهده خپل 

 : وويلهده او هواړي هده په ټوکو واړوي،  یدی کړ ىخواشين

 ؟ښه نور څه وکړو-

 !يرانه پالره: وويل الینيکو

وځ تده د تد  اجدازه نده را     پد ته په رښدتيا ماتده   ما خو در ته وويل، که -

څ ېپرته بل ه هله پو ي خدمت ېږم چېپوه ېخو زه په د،ږمېک ېکوي، پات

ږي او نده بده دولتدي    دلومدال جدوړ  پله ما نه، نه ښه دي. ږيکېه زما د السه ن

 .نه شم پټولى شم،  که زه خپل احساسال  پىخدمت وکړي

 سدونيا  يدې،  اندداز  ي، د زلميتوب په يوه ښدکل ېکول ېدا خبر ېده چ 

 ....ته کتل پېدلېلمنۍ ېم او

 :وويل يرافزاړه 

، بناپارل ږياو خوټېسره لمبه  يهاسر تر پ،ئورښه ور ته ويښه ده، -

 یچدې دا سدړ   دي سودا اخيسدتي  ېد ټولکړي دي،او سرسام  لېونيټول 

 .ید ىلرسېدته  ۍه امپراتورييتوبددبرڅنګه له 

لمنۍ لده ملندډو ډکدې موسدکا تده پدام       يد ميې  ېهده چ،پرته له يراف

 :ه کړه او وې ويلشي، زيات

 .وکړي دې ،خدایيماوه وڅ-

چې کددارايين لددور ،دليددهژو.لپدده هکلدده هږددددبناپددارل  مشددران ټددول د

او ور واړاوه مدخ  تده   رستوف شونډو خوره وه، وان يې پر سکا مو خوږه

 :ويل وې

 پده  و،وفرپده ورځ د ارخدا   ېچې تاسدو د پنجشدنب   ،افسوسافسوس -
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 .ه هلته خورا خیه ومزتاسو له  بې. ئ،کې نه ولمستيا ېم

پدده و، یکددړ ،تومددارکوونکو خبددرو لېددونى  هود ۍد نجلدد،چې  ددوان

موسددکا  ېې پددر شددونډو يددې د  ددوانۍ زړه وړونکدد    چدد کددېحددال  ېداسدد

سره چې  هاو له نورو نه جال يې له ژولي نېږدېته ور  ېهد  ان، هددخوررا

 ههد ېد رخ ېچ ام نه وڅ پېته ه ېد هده د. ،د زړه خواله پيل کړهېدهموس

چددې  زړه سددونياه، د ره کددړه وېددموسددکا تبددې ارادې  ېهمددددده چددې  ړهاچدد

. ، څنګده پرهدر پرهدر کدړ    هو ېه او سره لمبده شدو  لدروهجنه موسکا يې کو

 سدونيا . ته يې ور وکتل ېهدد خبرو په مين  کې سر لږ پورته کړ او  هده،

خدو هوسدناک    ىيدو مريند   نيسدي د خپلو اوښکو مخده و  الینه شو کو ېچ

 شددونډو رپدديددې دروهجندده موسددکا  وليددږه او هماهددهورهددده تدده هلچددک 

ناڅاپدده ورک  شددوق او ذوق یالنيکددود . ووتدده نهمېلمسددتولدده  پاڅېددده او

 نه کوټېله  يبڼۍ، په کېدو اپيد په نډ  مړنيلوهده په خبرو کې د. لشو

 .په لټه کې شو سونياوول او د 

 ېاشاره وکدړه او و ، ته الینيکو کِله کوټې نه وتونفنا، يلواانا ميخ

 :ويل

لکدده پدده تددورو جددامو کددې سددپينه   وانددانو راز  ددې ې، چددوای، وای -

او تدل، اور   زویاو  دمامدا او تدرور لدور   ! .ښدکاري  يهاورله څومره بخۍ،

 . اوبه دي

 !هوکې :وويل يرافينې

دهدو  واندانو   د  دال  ېدلمدر راهلد  تده  مېلمستون  ېوروسته له هده چ

هددې پوښدتنې تده چدې     هوښدتل   يرافيندې  يدي واته بده  ،هپناه شدو ه سره يډ

، ېکددړ هو،ندده ندده  ېچددا لدده هددد ېه اووه کددړې  يياپرلدده پسددې سددود يددېاد

 : يلو وې،یواب جوړ کړ 

اوس يدې   چې شول هملزدردونه او همونه و څومرهنه،رنځو څومره -
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خوښدۍ   تر اوس چېده دا ، مګر رښتيا خبرهود ثمر خوند او خوښي ووين

ودددره او انديښددنې  ،ورځ تددر ورځهدره ورځ  . او ويددره زياتدده ده ېنده انديښددن 

زلميدانو تده    چې پېدلوټو او تنکدو هو دا دعمر هده من  دی .ار او ډار،ډ

 . يواښ ورپېښوي

 : وويل ېرمنېم نېلمېم

 .اړه لري ېپور ېدا ټول په روزن-

 : وويل يرافينې

مدا   ید یزما ماشومانو شکر د خددا  ې، رښتيا ده، تر ننه پورېهوک-

 .لري  او باور پوره ډاډ خپل دوست يڼي او په ما

 وتندده کددويتېر رڅېدد پدده ونددورو پلا ميندددوزياترونددورو هم د ،يرافينددې

څ راز نددده ېنددده هددد  یلددده دويدددې   کې ماشدددومانيدددوا ېيڼدددي چددد ې اوداسددد

 :دوام ورکړ ېخپلو خبرو ته داس ېهد،پټوي

 وي او ېمحدددرم بددده زمدددا لدددوڼ  ید رازوندددو لدددومړ زمدددا ېږم چدددېپدددوه -

کومه ورځ کوم شديطانت   طبيعت شوقياو  رنياولينکا که په خپل نيکو

 چدي هدر  ت د هده شديطن . چې نه يې کوي ین دکوم  وا ودې کړي،وکړي،

 . يورته نه وبه ته  دښاهلو هدو  رترزبود پ خو.څه وي 

 ده، مندددهوياړ چ،پددده دې ويندددا چدددې کېه جدددړه او سدددخت کړ هدددر،يراف

هر څده بده ښده او خدورا      ېپلمه چ ېدهميڼله، په آواره  !وياړمنه ده زلميو

 :وويليې لپاره  ښو يڼلود خبرو د  مېرمنې ېښه شي، د خپل

هدواړي   هدویيوره،،نه لري یڅ سارېر ښه ماشومان دي، هدډهو، -

 ا لري؟ورپنو څه ! يرانه. شي دي،ره ښه دهدډ.شي هړيياردد

او  ناز ټوټده خبره هبريه کړه، ستاسو کشره لور څه د  ېرمنېم ېلمنېم

 .ده دباروته دانه

 :وويل يراف
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دباروته دانه،هده کټ مټ ماته شوې ده،که څه هم زمدا لدور   !هوکې -

وي،خو رښتيا،رښتيا دي،هده  نه ایپه   ينهاتخوا به يې سه ده او زما ل

چدې  دی  مدو ورتده يمدارلى    کېښدوون  لویيتدا ايو ، به ژر سندرهاړې شي

د نولسددمې پېددړۍ پدده پيددل کددې پدده مسددکو    ) مونيبلدده سددالوويددې روزي،

 .به شي( سندرهاړې هجرمن

تدده  ،آوازې مندد  د اواز روزنده پده د  يدديواتدر اوسده بدده ال وختده وي،    -

 .تاوان رسوي

 :اب ورکړ و يراف

پدده  ،څنګدده پخددوا زمددوږ ميندددو څ وخددت ندده دی،هددېیڅنګدده وخددت د-

 .له کلنۍ کې ودونه کولريادوله کلنۍ د

شدونډو خدوره او دبداريه مورتده يدې       رپد  يېاچې پټه موسک يرافينې

 :کتل،وويل

 ؟ئهده ال همدا اوس په باريه مينه ده،تاسو يور-

 ددې تدل چدې   او وروسته يې يدواکې هددې پوښدتنې تده  دواب لټداوه      

 :کړوردوام يې بوخت و،خبرو ته  خيال پرې

ه هددې  ،پد وایلې نيدو که ما هده تر سختې څدارنې النددې    ؟ئنو يور-

 وایبدده پدده پټدده څدده ندده   هدددویپددوهېږي  خدددای...،وای مددې بنددديز لګددولى

خدو اوس زه د هددې   ( به يدې سدره   موخه دا وه چې ښکلول يرافينېد )کړي

ام تدده راشددي او هرڅدده بدده راتدده   هددده بدده ماښدد .پددوهېږم پدده هددره خبددره او راز 

تددر  نددازوم،دا ښدده ده، کدده مددا مشددره  وشددي چددې زه هددده   ایدکېدد.يدديواو

 .وه لېنيوختې څارنې الندې س

 :چې موسېده،وويل ودره، ې،يرافين،ښکلې يې مشرې لور

،هده شان چدې تدل   يم،خو موسکا ېور بل ډول روزلزه يې چ !کېهو-

بددرعکه يددې دهدددې  .ندده کددړه ښددکل يددېد ودرې،څېره،ښددکلوله دا واربدده 



 

15۳ 

 ،ښايسددته ودره،پدده رښددتيا .ال پسددې خټدده او رندد  يددې والوتدده     طبيعددت

دهددې آواز  .ښه،دښدې روزندې خاوندده وه    کړو کې خورا په زده، هوښياره

يا او ت،هده څده چدې هددې وويدل ټدول رښد      و يکخورا خوږ او زړه راښکون

داسدې هددې تده     يرافيندې چې ولې مېلمندې او   ه،مګر دا عجيبه وای  رپ

 يدې  ،ولې وددرې داسدې خبدرې وکدړې چدې دوی     واړوو چدې يدواکې  مخ ور

 .يران کړي وونارامه او ح

 :مېلمنې وويل

لومړيددو ماشددومانو سدره لدده  يرکتيددا او   ،لده هرڅدوک تددل ه دده کوي  -

هوښديارۍ نده کدار واخلددي او پده دې تويده کدوم سددتره چداره چدې تدر نددورو          

 .توپير لري ترسره کړي

 :وويل يراف

ودددره تددر سددختې ، يرافينددېزمددوږ يرانددې  !ههدداړه بدده ندده بندوم،يراندد-

؟ او وروسته يدې پده داسدې حدال کدې      يوواڅارنې الندې وروزله،نو،څه و

 :ستريه کېښکودله، زياته کړهه بڼه نيزاست ،پهچې ودرې ته 

 .نو يوره چې څومره ښه شوه-

 .نه شيامېلمانه پاڅېدل،الړل او ژبه يې وکړه چې هرمنۍ ته راست

 :وروسته وويل دريېد مېلمنو تر ب يرافينې

 خددای  دې بيدا چدې يدو وار کېناسدتل     ريدا ينې هم عجب عدادل لد  -

 .پاڅوي هدوی

 -
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يلخدانې   ،خدو لده  ووتله،مندډه يدې کړه   کله چې ناتاشا،له مېلمسدتونه 

 دده او په کوټه کې روانو خبرو تههده په يلخانې کې ودر.وړاندې نه الړه

 يدې  نو کده .يې په الره پاتې شدوه ترريه ته ساب ،لو په تر  کېنيودهوږ 

ده او نېږدې و چې ېيښحواله يې په تمامېدو بر ،کولېپښې پر مکه ټ

هدددې پسددې ندده دی  شددي چددې بدداريه ولددې سمدالسدده   پدده ژړا لدده دې کبلدده

د کدوم  دوان دعدادي،ارامو،خو نده چټکدو يدامونو       ،خو بداالخره   راوتلى

ورسداوه او   ن دا تده  په چټکۍ د دوو يلدانو من   ناتاشا.واورددل شوهږ 

 .هپټه شو هملته

 يوتده وکتل،په  يېواداخوا هده خ، ددپه من  کې ودر باريه دکوټې

هيندارې ته ورنېږدې او پده هددې کدې يدې     ، نه خلى وواهه لستونييې له 

بندده او لده    سدا کدې  ناتاشدې پده خپدل يويدل     .خپلې ښکلې څېرې ته وکتل

دارې نددبدداريه،څو شددېبې د هي.ل څددار ى ندده يددې دهددده څارندده کولدده  خپدد

ناتاشدا هوښدتل پدر    .او دروازې تده نېدږدې شدو    سدېد ومو ،ددد ودر ترمخې

 : ان سره وويلله وروسته يې  هده هږ وکړي،خو

 .پردږده چې ما ولټوي-

 او رندديپدده خددورا او  سددونيالخددانې راوول،همدددا چددې بدداريه لدده ي   

لده خپدل هدده تکدل نده چدې        ناتاشدا .راووتهحالت له بلې دروازې   هونيژړ

کددې  ای دد  دار خپله ړي تېدره او دا يددې ښده ويڼلدده چدې پدد   هدده تدده وريدام کدد  

 اوسدر کدړې    يې پدر  اتې شي چې يواکې کومه کوډيره خولۍداسې پټه پ
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هددې   .ينيدا نه و خو هې وک ،تېردږي چې په نړۍ کې ينيو هده څه ټول

چدې تدر شدونډو     سدونيا .خوندد اخيسدت   کدوم ندا پېژنددلى   له دهه حالت نده  

الی،پدده دې نيکو.زې خواتدده کتددل رواالندددې څدده ويددل د مېلمسددتون د د  

 .وازې نه راوولوخت کې له در

 :هدې ته ورمنډې کړل او وې ويلو،ليدپه  سونياد  الینيکو

 .ه ديد باور وړ ن شوي دي؟ په تاڅه سونيا-

 :چې سلګۍ وهلې، وويل سونيا

 .ئږدې م ،پرېئږد مې هېڅ،هېڅ،پرې-

 .نه،نه،زه پوهېږم،څه شوي دي-

 .دا وي چې ورستون شيبه نو ښه ،ئږېچې پوه!ښه ده!ښه ده-

 :ه،وويلنيوچې هده له السه راو الینيکو

شدددي چدددې پددده تشدددو     الیڅنګددده تددده کدددو  !خبدددره واوره هيدددو سدددونيا-

 ؟.ئخيالونو ان او ما دواړه داسې وزورو

خپل الس هماهسې دهده پده منګولدو کدې پردښدود او ژړا يدې       سونيا

پرته لده هدده چدې     په يويل کې ټېنګه کړې وه، ناتاشا چې سا يې.به کړه

نده هرڅده څدارل     ایونکو سدتريو يدې لده خپدل څار د      لېدد وخو ېږې، په 

 :توور کاوهيې  انسره له او

 اوس به څه کېږي؟-

 :وويل الینيکو

دا بده زه   ،هرڅه يدې يوازې ته ماته زما په ژوند کې هېڅ نه دي په کار،

 .يمښتاته و

 .هېڅ نه خوښېږي ،زماييوادهه څه چې ته  -

 :انته رانېږدې او ښکل يې کړه،وې ويل،هده  الینيکو

ناتاشدا پده دې وخدت کدې     .ئ،ما بده وبښد  سدونيا ،يماو،نه به يماونه به -
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 :فکر وکړ او وې ويل

 .څه خوند کوي،څومره ښه! اخ-

 ېپسد  هددوی هدم   ناتاشدا  کوټې ووتدل، له  الینيکواو  سونياکله چې  

وښدت او  ته راوه خپلې خواتهباريه او پام يې  ا، په خورا  يرکتيووتله

 :وې ويل

 !دې خواته،دې خواته....!راشهدلته -

چدې   دای تده   ،هدده  تهمن  هدې،هده يلخانې ته،ددوو سترو يلدانو 

 .،بدريه کړهده پټه شوې وه

 .شونډو خوره وه،هدې پسې روان و رخندا يې پ باريه چې

 :وپوښتل له هدې باريه

 ؟ئهواړ ويلچې ما ته يې  ديڅه دا  -

نانځکده   ،خدوا يدې کتدل   دا خدوا او هدده   . شدوه  ناتاشا يو ډول وار خطا

 :ويل ېاو و يستهراواخه،وپرته همالته چې يې 

 .او زما نانځکه مچو کړه هراش -

تدده  ېرېددڅتاندددې سددتريو او  ې ماللددو يددر، د هددد  خددورا بدداريه پدده 

 .څ يې و نه ويلېخو ه، وکتل

 : ناتاشا وويل

 .ه را ېده، نو په ما پس ېداس چې؟ ئنه هواړي هده مچو کړ-

 .وړاندې الړهدا وويل او د يالنو په مين  کې  هدې 

يې  باريه،تيږلهارو د يالنو په مين  کې ېيې هلته لر خپله نانځکه 

 :ويلو په بنګهاري يېاو  نيوراو يلستوڼ له بيا

  !ېږدېشه، نور هم را ن ېږدېما ته را ن -

نښدې څرينددې    ېيدډ  ديبندۍ او بدري  ،څېدره کې سدره شدوې   دهدې پده  

 خوره وه،شدونډو  رپد يدې  موسدکا   ،هده ته کتدل  يې ندېال تريوس تر، وې
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 ېمټدد ېيددو هددږ چدد ې، پدده داسددوې ېښددکو ډکددلدده اودخوښددۍ يددې  ېسددتري

 :، هده ته وويلهدکېل دداور

 ؟ئکړ ما مچ ېهواړ نه -

 :او وې ويل يه تک سور شوراب

 .يڅومره دخندا وړ ي -

ه چدې  ې سدره او پرتده لد   ال پسد  يدې  رهېڅهده نور هم هدې ته ورخم شو، 

 .، ستريې په الر پاتې شوڅه وکړي

داسې چې تر هده ،ودانګل ور پوړ ته  سنيناتاشا ناڅاپه د يلدانو پا

ډنګدر او لدو     ېتداو کدړل، چد    ېداسد هدده   لده يدې   السدونه  ،هددلوړه ودر نه

پدده يددې سددره هوټدده شول،وروسددته  کددې ږ ېددد هددده پدده اورميددې  ونددهمړوند

 ېيدې مچد   ېهدده شدونډ  او د  شداته واچدولې   ېڅڼد  ېا خپلد  ېدد خو ېکرار

شدا تده    په من  کې،ديل انګو او يلپاڼود يلدانووروسته، ېتر مچ.ېکړ

 .هددودر او اهسر يې ښکته واچو، ته الړه ه، د يالنو شا ېدور وخو

 :باريه وويل

 ....، خواستييرانه   ماته، چې ئپوهيږ اسوناتاشا،ت-

 ؟ئاستپه ما مين ي تاسو: کړهورزياته ې ناتاش

څلور  ...،هده څه ونه کړو چې اوس ئوکړ مهربانيګر م مين يم،.هو -

 ..کوم يريبار نو هده وخت به ستا...کاله نور 

 :رلېشمو يوتو ونريتاندو خپلو  پهوروسته  هناتاشا تر لږ فکر

ژبدددده؟ . ئديددددارله، څلددددورله، پددددنځله او شددددپاړله، ژبدددده کددددو  -

 همداسې؟

 ره، الېد څ ېلېدشد داسدره  دهدې ندرۍ موسدکا   ېيودخوښۍ او ارامۍ 

 .و لوله پسې

 .ټينګه ژبه: باريه  واب ورکړ
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 .ژبه ده!هو همداسې!هو

 ې پورې؟د مر  تر شيب ؟د تل لپاره: وويل ۍنجل

داسدې حدال   ه، پده کدراره او   ور واچو ېخپل الس يې د هده په څنګل ک

 د ،هددده سددره څندد  پدده څندد  لدده  لدده،ددور څېددرې يددې لدده هددينيکمرچددې 

 .وخو ېده مېلمسون په لور
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نددو يددې چددې نددور   ،داسددې سددتومانه شددوې وه هرکليو لدده دې،ينهيراف

 ،نو  که يې چوپړاندو تده سپارښدتنه   و هيله نه لرلهليدچا د دهې مخامخ

دې سددره لدده مېلماندده، يکونرسددېدرا  يکراتلددونتدده  ۍمبددارکوکددړه چددې 

 . شي دريهبهرمنۍ ته  مخامخ، پرته کتنې

خدددورلنې،  لددده تومتوب دمندد  هوښددتل چدددې دخپددل ماشددد  ،يرافينې

وروسدته   ترزبوريه د راستنېدوپ فنې سره چې لهيلواانا ميخ زاديۍهش

انددا  . ، يددو پدده يددو د زړه خوالدده وکددړي    ندده وه  لېليددديددې ال پدده مددړه يېددډه    

څددوکۍ تددده   يرافيندددې او مددالګينې څېددرې ،د   ېفنددا پدده ژړهدددون  يلواميخ

 :ورنېږدې شوه او وې ويل

تدده خدددو  . خبدددرې وکددړم  و داندد  پېېلددې  هددواړم لدده تاسددره سدددپينې ا    -

زړو دوستانو له ډلې نه يوازې يو څدو تنده    د ، چې زما او ستاسوېږېهپو

يرانده   ډيدره  يوته په شمار ژوندي پاتې دي، نو  که ،ستا دوسدتي ماتده  

 .داسې وياړم په هدېاو 

او چوپده پداتې    واړولدې خدوا تده ور  *ودرې*د فنا،ستريېيلوااناميخ

 .شوه

ې ،چې دخپلې خورلندې الس کېښکود خپلدې مشدرې لدور،ودر   هدې

تريدو   ه ده،پده تدر دې نده کشدره لدور ورتده يراند      ، بريښدېده  يده اته چې لده ور 

 :يلتندي وکتل او وې و

،چدې تده دلتده پده     ئته نه وين ياا؟ ئسر نه خالاېږ په هېڅ ستا شاله -
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 ....او يا! ؟ الړ شه، خپلو خويندو ته ورشهئکار نه ي

 داسدې  خوسپک کړل شوي چدا پده شدان موسدېده،    دښکلې ودرې چې 

 :نو وې ويل ييڼل ينه د یې د مور خبرې يې کوم سپکاوده چيې وښو

 .وایوتلې  شېبه ، زه به هماههوایکه دې د مخه ويلي ! مور جانې -

کدوټې پده لدور وخو ېدلده، خدو د       ،تردې خبرې وروسته د خپلدې هودر

 دوه  وانې جدوړې  پام شو چې يېکوټې نه د تېرددو په وخت کې  ۍکمک

خنددا   و له سپکاوي ډکده ه اددهده ودر. يو مخې ته ناستې ديکړد دوو ک

هددې تده خپدل     الینيکدو .   ناسدته وه تدر څند   الینيکدو وليدا د  ژ. يې وکړه

باريه او ناتاشا د بلې کړکدۍ خدوا   . شعر ډالۍ کاوه یليکل شو ىلومړن

او  سدونيا .خدو کلده چدې وددره کدوټې تده راننوتده چدوپ شدول          .ته ناسدت وو 

دهو دوومينو . کتل درې تهو ونوهلچک وهنيکمرناتاشې په مالمتو خو 

مګدر داسدې   او پده زړه پدورې وو،   کېزړه راښدکون نجونو ته کتدل،خورا، 

احسدداس ندده   اهېددزو کددوم هددوره  ليددددښددېده چددې ودددرې، دهدددو پدده     وبددر

 :کړ،هدې وويل

، ئوا ندده اخلدد  دي چددې زمددا هددېڅ شددي    درتدده ويلددي  پدده وار،وار مددې -

م يدې لدده  ؟ددې ويندا سدره سد    ئنده لدر  مګرتاسدو خپلده کوټده او خپدل هرڅده      

 .يستهنه خپله مشواڼۍ راواخ الینيکو

 :ويل ېښوده، وکېمشوانۍ کې په  کهچې بڼ الینيکو 

 !سمدالسه،سمدالسه -

 :ويرې خبرو ته دوام ورکړ

 ایيو د  چدې  کلده ! ئويدور . کدړه دي  يده ا  بېټول، ،ستاسو ټول کړه -

 ای د  رچدې ستاسدې پد    ئته را ننوتل مېلمستون ه تويهزايه ډلپه داسې  او

 .وشرمېدل است مېلمانهټول ن

چدا ه ده نده کولده     څ هده څه چې هدې ويل، ټول رښتيا و، نو  کده هدې  
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تدر  خپل من  کدې يدو بدل تده      په ېهدو څلور تنو يواز. ييواې  واب ودهد

الس همداسې په کوټده کدې   په يې ويره چې مشواڼۍ . کتل ېستريو الند

 :وه،وويل ېوالړه پات

تاسدو د دواړو  بداريه يدا س   من  د ناتاشدې او د  ېعمر، په د ېپه د-

 .او دملنډو وړ خبرې دي معني؟ دا ټولې بې يتر من  به څه راز و

 :په خورا کرار اواز هږ وکړ نښهټولو نه د مالتړ په  لهناتاشا 

 نو دا تا پورې څه اړه لري؟! ويرې -

وخته نن پر ټولدو خدورا خدوږه او    هر بل  ه،چې ناتاشا تردښېدداسې بر

 .مهربانه وه

 : يلويرې وو

زه پده دهدو کدارو     ای  رستاسو پ،دا خبري ډيرې احماانه خبرې دي-

 دا څه راز، دا څه خبرې دي؟. شرميږم

 :، وويلى ویا يو وار لکه چې اور يې اخيستناتاش

ر  پده اړيکدو کدې    بېد ستا او کله، موږ ،هر څوک  ان ته يو راز لري -

 ؟لي نه يوددکله هږ

 : ويري وويل

، چدې زمدا پده کدړو     ئنه شد  ایدد که هږ م،چې تاسونګېرزه داسې ا -

زه مدې مدور    چې ئاوس نو ابر وکړ. شتهه ن څهکې هېڅ کله کوم احماانه 

 .، چې ته د باريه سره څه کارونه کوييماوجانې ته و

 :باريه وويل

زه نده  . خدورا ښدکلي او ښده دي    يکد ينشدينه، اړي يلاله ماسره د ناتاليا 

 .له هدې هېڅ ډول سر ټکونه ولرم الیشم کو

 :لي آواز وويلددشوي او لړز سپک شينيناتاشا په خوا

مده   اسدې ديپلوماسدي  ښه دي، ندور ندو بده دي باريسده، تاسدو ندو د       -
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 معندي کلمه دماشومانو تر مدن  دهددو پده  دانګړې      سۍد ديپلوما.)کوي

 ( سره دود وه

تده مدخ ور    ې، ويدر ېپده چټکدۍ او پدر لده پسدې خبدرې کدول        ېناتاشا چ

 :واړاوه او وې ويل

هېڅ کلده  کله پوه نه شي،  که چدې تدا تده هې دوک،     ه په دې هېڅته ب-

؟ تدده مېددرمن   ئتدده څدده شددي يدد    ئتدده پددوهېږ . يددران ندده و، تدده زړه ندده لددرې    

 ېويدر  رپد  الینيکدو  چدې ،و م ډدر بدد ندوم  دا نو).يې ېندهو "نليهيجيد"

ه چددې نددور سددتا پدده تومندده کددې تددر ټولددو ندده د خونددد چدداره، داد( ید ىښدددا

 . ته نازونه کوه ر بېچې توان رسي، ېوزوروې، اوس  ه،څومره د

 وانانو يواهر څه چې وي پده مېلمسدتياوو کدې زمدا سدتريې پده بدډ        -

 ...پسې نه چورلېږي

 :او وې ويل يستهخبره واخ الینيکوپه همدي وخت کې  

چدې   ې، څدومره د وکړل ېچې زړه هوښتل هده د ېڅه د! ښه ده ويرې 

تددر سددپږمو   ېول دټولددو تدده وويددل، ټدد    ې، هددده دووبددد او ښددکنځل زده  

 .راوستي دي

 :ه وروسته ټولو ته بلنه ورکړه او وې ويلشېبې  نډ ېتر يو الینيکو

 .چې  و، نور نو خپلې کوټې ته والړ شو ئدر  -

 ایپده شدان يدو  د     ېډلد  ېلېدد تره ېڅلور واړه، د مرهدانو د يدو   هدوی

 .ووتل ل او له کوټې ېدوخوشول،پورته 

 :وکړ ويرې هږ اید هدو د پاڅېدو سره يو  

، مددا چددا تدده سددپکې    ېددددواور دا زه وم چددې سددپکې سددپورې مددې    -

 .سپورې نه دي ويلي

ل ددد په من  کې دا هدږ اور  يخنداوو کړسهار ومستد  بهرکوټې نه  له

 : ده چې ويل يېکې



 

16۳ 

  .نليهيجيمېرمن د ،نليهيجيمېرمن د -

، او موسېدهو، و ىښندل اهېزې پر ټولو ناوړه او بد ودرې، چ ېښکل

چې ددې په اړه شويو ويناوو ته پام وکدړي، د هينددارې مخدې     بې له هده

او دخپلدې ښدکلې بشدرې پده      ، خپلې څڼې او شال يې جوړ کدړل هددته ودر

 .آرامه شوه له پخوا ال سړه او،لوليد

 . په مېلمستون کې خبرې اترې او مرکې تودې وې

 :رستوا وويل يرافينې

او هيلدو وړ نده    زموږ په ژوندد کدې هدر څده داسدې د خوښدۍ      ! آه يرانې 

ي چې مدوږ يدې کدوو، ډددر ژر     لويدي، زه په ډايه وينم، داسې خرڅونه او 

تده   ،ئفکدر کدو   الړ شدو،  کلي تده  کهاو کله هم . به چاړه اډوکو ته ورسېږي

 انښدودنې دي،   يده ادا ټدول بېځ ! به اسدتراحت وکدړو ؟ هې کلده    وا موږ

زمدا   ېيدواز  ېزه هېڅ نه پوهېږم چې ول! دي پوهېږي څه لوبې ایخد او...

نو او دا په ژوند او حال وهږيږو؟ را ې چدې لدږ سدتا پده اړه، سدتا د کدارو      

ېږم،پده داسددې پاخدده  حيرانتدده ،ېآنت ،زه چدې کلدده تاتدده يدورم  ...چدې څنګدده  

، يتده ير د  کدوي، دلتده او هل    پترزبدور  تده تد  راتد     عمر، مسکو او

؟ زه ادله لدري  و،دا څنګده يدې ح  ور سدره کدوي   ېټول وزيران يوري او کتن

اوس  ؟ئدا ټدولې چدارې تده څنګده سدرته رسدو       ه رښتيا نه پدوهېږم، چدې  پ

 .الیشم کوه زه خو يو هم ن !ماته يوره

 : واب ورکړ فنېيلواانا ميخ شهزاديۍ

سدره   زویيو  داسېنه کړي چې په تا راشي،له  ېد یخدا! يرانې! اخ

په همونو او  ،، بې پناه، بې پالرهیدر ته يران و د لمانځنې تر پولېچې 

 .پاتې شي ېااريو کې ډوبه، کونډه او يوزخو

 :لږ په وياړ سره دوام ورکړ يې وروسته 

مدا تده ډيدر     د ژوند سختيو ،دهه حالت کې انسان هر څه زده کويپه -



 

1۳١ 

و تدده اړيددږم، يددو ليدددنو ندده د يددوه يددالوهددر کلدده چددې د دهدده . څدده را زده کددړل

 :ته ليکميادښت ور

خپله څارم، که  يېبيا... تاسو سره ويوريله هيله لري  سردارهفالنۍ 

 يددهاې تدر پ  ددل، دردديم، څلددورم  دل همداسدد   دويدم  يدې  ددواب را نده شددي،  

لديکم،   ېليکونده او هوښدتن  او تدر هدده پدورې    ه دا چدې دومدره   ډلند . ېپور

څده فکدر    هددوی چدې   هېڅ په دې فکر نه کوم. ترسره شي چې زما هوښتنه

 . کوي

 : وپوښتل يرافينې

څنګدده جددوړ  ېکاروندده د (بدداريه)اچددې د بورنکدد يددهواښدده دا را تدده و -

جدان،   الینيکدو اوس د يدارد افسدر کدړ، خدو زمدا       ېخو د زوی ،کړل؟ ښه

چددې  هددده هې ددوک ندده لددري   . یريوټي پدداتې دهمداسددې يددو سدداده افسدد   

 برخه کې چا مرسته وکړه؟ ېله تا سره په د. شييې همخور 

فنا،ټول هده سپکاوي چې دې خپدل هددف تده    يلواميخانا شهزاديۍ

لي وو، چدور هېدر کدړل او پده ډددرې ميندې يدې  دواب         ليدد ره،درسېدو لپا

 : ورکړ

 ېسددره ډيددر مهرباندده و، زمددا تددر هوښددتن هددده لدده ما! واسدديلي سددردار-

 ....ېوکړ ېاړه خبر ېدالسه، پخپله له ټولواک سره په دوروسته يې سم

 :وپوښتل يرافينې

؟ مدا لده هدده    یو یواسيلي به ډير زوړ شو سردارچې  يهوادا را ته و -

 ینده د  بيدا ښدودله،   هومان وف په کور کدې مدو، هدده ننددار    د ر ېته چوخ

او پده يدوې   . داسدې يومدان کدوم چدې زه بده يدې چدور هېدره کدړې يدم          . ىلليد

 :موسکا يې په ياد راوړل او وې ويل

ه ددد تاورانده  پده مدا پسدې ډددرې مندډې وهلدې او       يې هده،هده وخت  -

 .هددراتاو
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 :فنا  واب ورکړيلوااناميخ

هماهه شدان مهربدان او مېلمده    . ، هماهه شان و،ان چې ونه، هماهه ش

او  یسداده او خدوږ د   پخدوا پده څېدر    د رسدېدلى،خو لوړ دري  تده  . یپال د

 :هده ما ته وويل. ینه د هوره کې شوې

ه ستاسددو د شددان وړ  چددې تاسددو تدد  ډدددر زوردددږم ! يرانددې شددهزاديۍ - 

 .یخدمت نه شم کوال

 :هده تل ما ته دا خبره تکراروله 

نه، نه، هده خورا ښده  . ئنه وکړيوازې او يوازې ماته سپارښتتاسې -

 .یلوان دخپ هاو مهربان یسړ

ښده خبدره    ېميند  يده اسره، زما په بدې پ  زویله  ته خو مې!مګر ناتاليا  

 ۍهد نيکمربه نه وي چې زه يې دهدده د  يې، يومان نه کوم چې داسې کار 

 .ه ترسره نه کړملپار

يزه بڼه لدږه بدلده کدړه او پده همجدن      خپل هميزه سندر فنا،يلوااناميخ 

 : ټيټ آواز يې دوام ورکړ

مرهده   بخدت  مانه هدم د له الس تشه السه ته مې دښمن يې،تت  ييوا-

ه يدې  يلاپ خر  کړل، ېا چې هر څه درلودل، په دې دعوا مم. ید ىالوزول

مدددا اوس يددوه ه. الیکددو ېتدده يددې توددور هددم ندده شدد. ښددکاره ندده دههددم هددېڅ 

ږم چدې  ېآن نده پدوه  . سره نه لدرم  معني ۍيانپه رښت ېدټنګه، يوه ټنګه د ه

بده را وويسدت او   هدې خپدل دسدتمال لده جي   . باريه ته کالي په څه واخلم

 ٢5دا اوس پنځه سوه روبلو ته اړتيا لرم، خو په جيب کدې لده   . شوهپه ژړا 

 ۍمرهه بدد څد پده مدا    یخددا  ېچد  ئتده نده پدوهيږ   . رمروبلو نه زيال څه نه لد 

و يوازې يوه هيله لرم،هدده  يوازې ا. ه حالت کې يم،زه په دهيد ېرواست

کده  . او بده  یوخدوف تده د  ازبېريل والديميدروويچ  يکيراف ټول اميد هم 

د هددده د خددر  هددم و ندده  ،یکددړوندده  ینيددوالس  زوی يندديد خپددل دهددده هددم 
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کده دا کدار و نده    . یپدالر د  يندي چې هده دبداريه د  ئ، ته خو پوهيږيخور

هدده    که ما وويل چې آن. اوبه يوسي ېخوارۍ او زارۍ به م ېشي، ټول

 .شمه ن اینيولي او د اړتيا وړ شيان هم را ته کا

 .همداسې ژړل او په چوپه خوله يې د څه په هکله فکر کاوه يراف -

 :شهزاديۍ وويل

ږم، امدا  ېشي دا يناه وي، پوه ایدېزياتره وخت داسې فکر کوم،ک -

الديميدددروويچ ريل وکې،سدددردارکدددوم چدددې څددده وکړم؟زيددداتره وخدددت فکر

پده تمده ژوندد     د څده ...ۍدا د دومدره شدتمن  ...ژوندد کدوي   ېخوف يوازوزابې

، خدو  ید یجدوړ شدو   ىه يو دروندد پېټد  ژوند لههده ته ،عمر ېکوي؟ په د

 .ږيکېپيل  یلپاره ژوند نوزما د باريه 

 :هدې خپلې خبرې اوږدې کړې

يدو څده   . باريه ته يدو څده پرددږدي    زوی ينيشي، هده خپل د ایدکې -

 .منيشت

بداور مدې نده شدي، دا     !ښه پوهيږي، زمدا يرانده   یپاڅېده، خدا يراف

هدم زه لده بداريه     ېخو سره له دي دي،خلک ډدر  انخوښاو مخور  ایبډ

ورتدده  پده سدپينه او پده ډايده     سدره پده يدډه ور دم او خپلدې ټددولې سدتونزې      

 زویاوس مدې د   يدم اوکه رښتيا و. ېد ييوا ييواهر څه چې  هږدپرد. يماو

 .برې پورې اړه لريژوند دې خ

 :وخو ېده او وې ويل وروسته رې نهبختردې 

ږي، وخدت شدته   کېد په څلورو بجو خدوړل   ډوډۍاوس دوه بجې دي، -

 .شم ورشم ئکول

څنګده لده وختده     ديد اچټکې مېرمنې په تويه چې ب ۍپترزبوريد يوې 

لده هدده سدره     او ولېدږل  ېپسد  زویفنا څوک خپل يلوا،اناميخواخلييټه 

 .يډه دا هم ووته
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 :وويل دا بدريه کولهيې پورې  دروازېچې تر  ته يرافينېهدې 

يدې وا   زویډوله يې چې  ۍاو په داسې زار! په امان يرانې اید خد -

 :نه وري ور زياته کړه

 . چې بری مو په برخه شي ئدعا به راته کو! يرانې 

 :و، وويل ىريې ته راهلد، هم چې د خوړنتون تر وره پورې بيراف

کده يدې    ؟ئتده  د   ديددن ريدل والديميدروويچ   کې يدراف و د تاس! يرانه-

پخدوا بده هدده    . ئډۍ ته را وبولجوړ و، نو زما له خوا پېير،هم ډو طبيعت

هدرو   ،د ن دا بنډارونده جدوړول    ېسدره بده يد    ږ کره راته، لده ماشدومانو  وزم

 !،يرانهئمرو يې را وبول

يعندې  )،ئندوي راوښدي  څده  تده  اوس به نو يورو چې تاراس به ندن مدوږ    

نن موږ ته داسې ډوډۍ را کوي، چدې   ييوا (شپز تاراس څه نوي پخويآ

 .نه ده ېوف په کورنۍ کې هم چا خوړلال تر اوسه آن ديراف ارل
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 !يرانه باريسه

ريه تدده وکددړه چددې  ابدد زویهددده وخددت خپددل   فنددايلوااناميخدا خبددره 

کوڅې تېدره او   ېنه په پوښل (دهنمو پاتې برخه)له سَوارې، ياډۍ یددو

 .انګړ ته ورننوته یزاوخوف د کور لوبېريل والديميروويچ کې يرافد 

 :ته يې وويل زویمور خپله خبره تکرار کړه او خپل 

 ! يرانه باريسه 

 پده ه راوويسدت او  کوټد  رانيبدا ندري، زاړه،پدراخ   لده  يې خپدل الس   بيا

 .کېښودورپر الس  زویيې د  ۍډدرې خواخوږ

 يدراف هدر څده چدې نده وي،     . نه او  يدرک اوسده  يرانه باريسه، مهربا -

هدده   ،وندد ژ ىک، سدتا راتلدون  یپدالر د  يندي يل والديميروويچ ستا درکې

زه . اندده اوسددههددده سددره مهربلدده دا پدده يدداد ولددره يراندده،  . یپددورې تړلددى د

 ...شي الی، ته همداسې کوېپوهېږم که ته وهواړ

 : يې ډدر سوړ  واب ورکړ زوی

او خدوارۍ   سدپکاوي  دا ټولې خبدرې لده  چې  وای په دې ډاډه کاشکې

مدا لده تدا     اوس بدې همده اوسده، که   .ښده بده وای  ،ه لرييلد انه پرته بل څه پ

 .نو دا کار ستا د خيال د ساتنې لپاره کوم ې،سره ژبه کړ

چدا پرتمينده يدادۍ د وره پده مدخ کدې والړه       کوم  د کيساتونکه څه هم 
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،مخددامخ لدده  پرتدده  ۍد  ددان لدده پېژنددديلو  يددې چددې  زویمددور او  ،هليدددو

پده تداقچو کدې     يدې  و وېخدوا  هز ته چې دواړيهلټاره شوي دکنه هيندارو 

،پددده څدددار څدددار ،ورننوتلېوې وشددد ادښدددودل شدددويو مجسدددمو ياڼدددلپددده 

 ، او وېکتلهلچک و ښتنيززوړ کو  ته په پو شهزاديۍهده د .وڅارل

 :پوښتل

 ى؟ سدداتونکيددرافراهلددي ياسددت؟ د شددهزادييو کدده تدده و ليدددد چددا  -

 :ويل ن ته راهلي دي،وېديد سردارد  یشو چې دو همدا چې پوه

 .منيڅوک نه څ هې هدوی، ید واالحضرل حال نن ښه نه د -

 :باريه په فرانسوي ژبه وويل

 . چې بېرته  و ئچې داسې ده، نو   -

چې پده  هوښتل يې  ېکيوا.ښودکېالس ور  رس د هده پال بيامور يې 

تدر هدده وروسدته يدې پده      . دو تده وه دوي  کېد  ېدې ډول هده آرام او يا پدات 

 :زارۍ وويل

 !زما يرانه -

 ښدتنيز پوپده  يدې   بيدا باريه چوپ شو، بې له هده چې کو  وباسدي،  

 .بڼه مور ته وکتل

 :ته وويل يکفنا، په ډدره نرمه او مهربانه ژبه ساتونيلوااناميخ 

ريدل والديميدروويچ، ډددر    کې سدردار چدې   پوهېږمه! پوهېږمه قربان -

زه ... يدم، زه يدې خپلوانده يمده     ېد همدې لپاره راهلد  زه ااال... یناروهه د

واسديلي  سدردار  زه يدوازې هدواړم،   ...نه هواړمه هده نا ارامه کړمه،قربان

؟ هيلدده لددرم چددې هددده تدده  یهمدلتدده والړ د خددو هددده. سددرييوويچ ويددورم

 .ئوکړ مهربانيست، ياواو

 یهدده پدړ   يره او تريو تندې،بړوسه څ ۍيواپه ډدرې بې پر يکساتون

 ېچدوپړ  ېو، کت کړ، مدخ يدې واړوه او هدد    ىړلڅه شي پورې پاس تچې 
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پدوړ   دويدم او لده   و ىاهوسدت  يې ته چې اوږدې جورابې،بو  اولنډ کو 

 :هږ وکړ، نه په زينو کې په چټکۍ راښکته کېده

ن تدده ديددواسدديلي سددرييوويچ د سددردار، د يددااشددهزاديۍ دروبت ک -

 .راهلې ده

او  دان   يدونځې سدمې   ښمين ،رن  کړل شدوي کدو   مور د خپل وري

هينددددداره کددددې ښدددده    يېلددددويددددې پدددده مخددددامخ ديددددوال کددددې لګېدددددلې      

، ېلې وليدچدې پونددې يدې سدو    ، وو هده بوټونه پده پښدو  دهدې،وڅاره،

ښدکلې  و ليناهدې زينې پورته وختله چې پده قد   رپه ډدرې چتکۍ پورته پ

 .وه شوې

ې د. کدړ  تېدر اره د هدده پدر الس، الس   د آرامولدو لپد   زویيې دخپل  بيا

 تده دا هدم ور يددادول   زوی ېامددۍ بلکد د هدده د ار  ېيدواز  ، نده ېوند تېرالس 

 : چې

 ما سره دې ژبه کړې وه؟له په ياده لره چې ! يرانه -

 ېپده هددې پسد    هاو همداسې په کرار ېوليې ستريې ښکته واچ زوی

واسيلي  سردارچې يوه دروازه يې د  ته ورننوتل هليزدهده  یدو. وروان 

 . انګړې شوې وه لپاره د ورننوتلو کوټې ته

ه لد  ېلي وو او هوښدتل يد  رسدېد مدن  تده    هليدز د د زویاو کله چې مور 

لي و، د واسدديلي څېدددتدده پاهرکلددي  یدوهددده سددپين ږيددري چددوپړه چددې د

الستى  ييو برنج ېيوې دروازدالرې پوښتنه وکړي،دکوټې ته د ننوتلو 

 پر،اهوسدتي کدالي يدې    رنيچې د بخملو کوواسيلي  سرداراو  ليدوچور

مددل د باندددې  ناريندده سددره څڼدديتددور  يددولدده يددو سددتوري لګېدلى، يددې ټټددر

 . ترزبور  کې پيژندل شوي ډاکټر،ډاکټر لورن وپ په دا سړی. راوول

 !نو، همداسې ده؟ آه :واسيلي وويل سردار

پده  يدې  تدوری  ( ر)په فرانسدوۍ لهجدې د   يېډاکټر چې التينى کلمال 
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 : ادا کاوه، وويل( غ)

 .یالخطا دانسان واجب  !سردارهزما -

 !ډدر ښه!ډدر ښه-

و سددره ليدددپدده  زویفنددا او د هدددې د  يلواميخد انا ي،واسدديل سددردار

وکړه او بې له هده چې څده   يپه امان یډاکټر سره خدا ،لهدمال په خمېدو

 زوید . شدو  نېدږدې ورتده   هددوی حالدت   ښدتنيز ،په پټه خوله،په پوييواو

د يدو ژور هدم   ناڅاپده  دمدور پده سدتريو کې،    و چدې څنګده  يې دې ته پام شد 

شددونډو يددوه ندده    ردده پدد  ،خو سددره لدده هددده هددم   شددوې را څريندددې  ېنښدد

 .موسکا راښکاره شوه کېون ېدخو

سدوړ او لده سدپکاوي     واسديلي  سردارکې چې د فنا، يوايلواانا ميخ 

 :وويل، ليليدډک کتل يې نه وي 

سدره   سدردار ،پده څده لده خواشدينۍ نده ډک وخدت کدې مدو لده          !هوکې- 

 هر حال د يران ناروغ روهتيا څنګه ده؟ن په برخه شو،په ديد

واسدديلي پدده پوښددتيونېزه څېددره او د تعجددب تددر حددده پددورې       سددردار

 .باريه ته وکتل زویاو وروسته د هدې  انا ميخايلوفنالومړی 

بدداريه دې درندداوي تدده هددېڅ   دسددردار .شددو باريه،پدده درندداوي ټيددټ

ښدتنې  مدخ ورواړو او دهددې پو  يدې  فنا ته يلواميخانا خو واب ورنه کړ،

ته يې دسر اوشونډو پده خو ېددا داسدې  دواب ورکړ،چدې دنداروغ حدال        

 .دیاو وحشتناکه  چنکېخورا کړ

 :فنا،په حيرل،وويليلواانا ميخ

 .شي؟ خورا وحشتناکه ده ایاڅنګه کېدعجبه ده؟د-

بداريه تده اشداره     زویتر دې وروسته يې په داسې حال کې چې خپدل  

 :کوله،وويل

 .تاسو نه مننه وکړي له خپله،هده هوښتل دی زویدا زما -
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 .ټ کړد درناوي په نښه سر ټي بيايو  ل  باريه

 :يادونه وکړهيې خو مور 

نده   ئهېرولد هې کلده هدده څده     او کنده؟موږ  ئبداور کدو   سردارهيرانه -

 . ي ديې تاسو زموږلپاره تر سره کړچشو 

او اواز ادا  چې دخپدل کمديه هداړه جوړوله،پده هدده      واسيلى سردار

ال تدر هدده   او  ينداوهلپاره څر مالتړ فنا ديلواميخکې د اناچې په مسکو 

 ار کې څريند کړیډپه بن وفناپالچې په پترزبور  کې يې د اناڅه  زيال

 :و،وويل

ۍ سدبب شدوي   ه يم،هده څه مې کړي چدې ستاسدو دخوښد   ډدر خوشال-

 .دي

 :په دې وخت کې يې باريه ته مخ ورواړوه اوزياته يې کړه

؟ښده بده داوي   ئلتده خپلدې رخودتۍ تېرو   تاسدو د چدې   ډدر خوښ يدم -

 .ئکې زيارمن،بې ساری او رښتين واوسچې په خپلو کړو 

خپده شدي،يا پده    نده   ېدږې ژبدې   له  سردارد يا باريه،پرته له هده چې 

،پدده خددورا ه سددره د خبددرو کومدده نښدده څرينددده کړی هدددلدده خپلدده وينددا کددې 

هدده   يدر هم  انتده ورواړوو،پده    پام يې  سردارچې آن د ،آرامۍ او ادب 

 :ورکړيې کتل، واب ته 

 ېندو  ېخپلد  ېپده الره يدم، چد    ېيرتفرمدان تده سد    ! هحضدرت يرانه واال -

 .ته الړ شم ېدند

 ؟ئلسېدمور سره او ېخپل له تاسو -

خبددري  ېخپلدد. پدده کددور کددې ژونددد کددوم   ې،سددتور يرافينددېدندده، زه  -

 .ېته ورسول ایپ په ويلو ،سردارحضرل  بيايې،

 :فنا وويليلواانا ميخ

يده رسدتوف سدره يدې واده     يلاله ناتاليا شين شين ده، چې  ا هماههد -
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 .ی دیکړ

 :وويل په خپل هماهه نا سندريزه آوازواسيلي  سردار

پدوه نده شدوم، چدې څنګده       ې کلده پده د  ېږم، خدو زه ه ېږم، پدوه ېپوه -

هددده خددو يددو ،سددره واده وکړي ږدددا ىولنددادهدده لدده  ېمنلدده، چددناتاليددا دا و

هدم  ( قمدار )لي، چدې جدواري   ددد مدا اور . ید یسدړ  ورځ چداری او  سرسامه

 هوخدوره   وپه شونډيې موسکا  هخوږيوه داسې  چېفنا يلواميخانا. کوي

 اولقضد دهده شدان   همد ،رسدتوف  يراف چېږي ېچې يوا کې دا ښه پوه

 : ويلو،تنه کوي ښخير هود بوډاخوار  د ادمګر  ،یوړ د

 !سرداره!،يرانه ید یسړمهربانه مګر هده ډير  هو،-

چې دهددې  کې په داسې حال ،وروسته بو چوپتياېڅو شتر ،يرافينې

 :ويلو، ېشو ېرا څريند ېد يو ژور هم نښ ره کېڅې هونيژړ په

 ؟ئيوااوس ډاکټران څه  -

 : وويل سردار

 .دومره هيله نه لري-

مدا  لده  چدې  مننه وکړم،له امله دهدې مهربانۍ  بيايو  ل ما هوښتل  -

 .پالر دی ينيه دهده خو دهد.يه جان سره يې لرلهراب او

 سددرداردا خبدر بده   يدواکې   هددې دا خبدره پده داسددې يدوه ژبده وکدړه چددې      

 .واسيلي خورا خوشاله کړي

لددږ څدده  ېورو دد،وپدده درنددو خيددالونو کددې ډوب   ېواسدديلي چدد سددردار

 وډار شدو لده دې   سدردار  چېداسې وانګېرله فنا يلواانا ميخ. ېکړ ېبرند

نښددې سدديال  دبددلپدده ميددراث کددې  خددوفوزابې سددردارد  ې پدده هدددې کددېچدد

 :وويل په تلوار لپارهد آرامولو  يالنو  که يې د هده د خ ،ينيو

)  وایمينده او خواخدوږي نده     ېه زما د زړه له کدوم جان سرماما لهکه  -

ښده   طبيعتپه زه د هده ( ... وويلهاو ښه  ډاډډير  پهجان کلمه  هدې دماما
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څوک دهدده   شهزاديانو پرته اوس بل هلمګر . مخامخ مهربانه، پوهېږم،

خپدل سدر   ... دي ېتجربد  ېاو ب هده ټول  وانان راټول نه دي،و خوا اشا  په

 : هږ يې وويل زيېرويزکړ، او په  ېوړاند ته ور سردار ېي

کدړي   ای  مراسم يې پر ينيد ستنيچې ورو يهواته و، دا راهسردار -

حدال  يدې  کده رښدتيا    .خدورا درندې او دپدام وړ دي    ېشيب ۍوروست ادي؟ د

موږښدځې  .او چمتدو شدي   ایهرو مرو هر څه پده  د   بايدراب وي، دومره خ

 :دوام ورکړ نه وروستهموسکا ېمالګيناو  ېخوږ ېيو تر ...،سرداربايد

وويدل   څنګده  ېخبدر دا  ېتل پوهيږو چد  ېدا موږ ښځ !سردارهيرانه  -

زمدا لپداره    بده  رووينم، که څده هدم دا کدا    بايددا پر ما پور ده چې هده . شي

 ېروږدسددره  لددود زهم وترخدد دد ژونددد زه  خددوي، وران خددورا درونددد او يدد

 .هيم ېشو

چدې   و یپدوه شدو  هدم   ېاو پده د  و یښده پدوه شدو    نيتپه  ېد هد سردار

فندا نده   يلو اميخد په شان داوار هم له انالمسيتا ېمشيرير دهم لکه دانابيا

 :هده وويل . ان ژهورل څه اسانه خبره نه ده

دهدده شددان يددوي چددې د ئوفکددر ندده کددتاسددو ! فنددايلوااناميخ !ېيراندد 

 ېامه پدور ي؟ ښه به دا وي چې تدر ماښد  ونه ته ډير يران  به هده زهم ېکتن

 . ه حالت اټکل نه کويښابر وکړو، ډاکټران د 

لدږ  . و نده شدي   ېخبردابر  بايدبو کې ېش هه شانپه د !يرانه سرداره-

 حييمسد يدوه  دا د  ،خبره دهدده د روح پده ژهورنده کدې ده،اخ،    ئفکر وکړ

 .پور دیلپاره يو 

د  سدردار شدو، د   نيسدتل پراخدوا کدې يدو ور    ۍنزکدو هددې  پده   ېد کدوټ 

. ره درلدوده ېشهزاديې همجنه او سړه څ ېد. وتلهوراترې  هو نه، يو خور

هدېڅ اندډول نده     هلده پښدو سدر    اوږدې مدال  ېهدد دلدوړ او   خدورا ټټدر   ېد هد

 .درلود
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هددده، څنګدده : پوښددتل ېاو و تدده مددخ ورواړاوه ېواسدديلي هددد سددردار

 ؟ید

چدې  تده   ۍپدرد  ېلکده يدو   وکتدل  ېفنا ته داسيلوااناميخ هزاديۍ،ش 

 :ويل ېخو و ،يوري

 یو شدور نده چدې دلتده د    ا، خو له هده شدر  چې و یه شان دهحال هما -

 ؟ئتاسو څه انتظار لر

شدونډو خورولده،    رموسکا يې پد  ونکېليدنا چې يوه  فنايلوااناميخ

 : ويل ېشوه او و ېته ورنږد خور ې ه دسردارکرارپه 

 . ېژندلېنه پ وهېڅ مې  !ېيران خآ-

 : وويل ۍخواخوږ اودستريو په يوې ادا يې تر هده وروسته 

زه ،يددم ېلپدداره راهلدد ېد مرسددت کددېچددوپړ  پدده بابددازه لدده تاسددو سددره د -

 .زهم ياللى دیڅومره  تاسو ېم چش الیتوور کو

 رپد هدم   يېاشهزاديۍ،بې له هده چې  واب ورکړي،آن کومه موسدک 

 .السه ووتهشوه،هماهسې سمد لليدشونډو ونه 

 رپه شان پد  يټندویديو  فنا،دستکت له السه وويستل،يلواانا ميخ

واسيلى ته يې بلنه ورکدړه   سردارڅوکۍ کې کېناسته او يکالستي لرون

 .کېنيچې ددې تر څنګه 

 :ته وويل زویپه خندا خپل  ېهد 

تده   هدده  !يرانده . ېته ورشد  ر،ېپيه بته  او  مته ور يراف ، زههاريسب -

ر ته و سرداريې مخ  بيا. ئکړنه  هرېخبر ه مېلمستياددکورنۍ  رستوفد

 : ويل ېاړاوه، او وو

 .شيورخو فکر نه کوم چې ،دی ىبللرو و هرمنۍ تههد 

 : وويل، یشو يې خورايډوډ طبيعته ددښکارچې  سردار

هده چدې   ،ئ وانه وژهور ېر به خوشحاله شم چې ما له ددډ برعکه
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 :ياته کړهز ېپورته اچول ېاوږ

 .ه کړېهې کله پوښتنه نه ديې  يراف،يټوله ورځ دلته راته ناست و

 نده يدو پدوړ پورتده     ېزين ېله بل او  ېدخواته وخوښکته ،ړ پچو  وان

 . بدريه کړيې   ريلوويچکېپيتر  او الړ
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 يا اوخوښ کړپيددري   ېترزبور  کپپه  انته  ایشو کړه ،ونيرېپ

چدې   سدې کي هدده . شړل شوومسکو ته ، په توراو په رښتيا دکومې وژنې 

. ېرښددتيا و ې، ټددولېو ېرسددتوف پده کددور کددې شدو   سددردارده پده اړه، د  د

 سدره  دږايې له سرمامور  د پوليسوچې  په هدې ډله کې يډون درلود هده

راهلدى او دتدل پده شدان د     تده  چدې مسدکو    ېدېې ک څو ور دا دی .و ىتړل

پددده چدددې  ه تودددور کددداوههدددم دڅددده  کددده. و اسدددتويناو  مېشدددتپدددالر کدددره 

ده  چدې  ېښدځ ټول مسکوخبر او هده  کيسواو و کړ له دده ترزبور  کېپ

ټولددو  ودهددلدده ،راتدداو دي يددې پدده ښدده سددتريه ندده يددوري او لدده پددالره     تدده

وړانددددې  رپدددالر دده پددد و سدددره اخيسدددتپددده يټدددې   نددده بددده  وونېمګړتيدددا

 .الړد پدالر کدور تده     هم مسکو ته په رارسېدو،مخامخبياولمسوي،مګر 

 سدردار د يعندي هلتده شدهزاديانې   بده   پده دوديدزه تويده   تده چدې    ېکوټهده 

 سددددتړې مشددددېيددددې لدددده هدددددو سددددره ده .لورننددددو،ناسددددتې وېخددددور ې 

دکتداب پده لوسدتلو    اوبددلو او   او درې واړه پده .درې تنده وې  هدوی.وکړه

فندا تده ور وتلددې وه،پده لددوړ    يلوامشدره هددده يدې چدې انددا ميخ   . بدوختې وې 

 د ،چددې نددرۍ مددال لرلدده،   هددده يددې  منځنددۍ  .اواز نوروتدده کتدداب لوسددت  

څدده  و خويندددوچنيددو کودوسددپې لتيا لېوالدده او چټدده  ېددږه پېدلدده وه،    

تدوپير   نىيدوازي ې خدو ددو وې،نکې کواو زړه راښد دواړه ښکلې  اوبدل،

 . و هددوشونډو  رپ ېچې د يو هده خال و

لدده . ښددکال بښددله ېنکددوړومالګيندده او زړه تدده  ېرېددڅ ېد هددد خددال ېد
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 ېلده اديدر   څوکچې يواکې حالت درلود  ېداس نېليد هدویسره دپېير 

سره مخدامخ شدوی    ناروغ او يا دکوم نري رن  له ينه کوم راتښتېدلى مړ

پده  نده  ې او له ودرې ، له لوستلو پاتوليدهده په  دشهزاديۍ، ېمشر.وي

چدې پدر شدونډو يدې      کمکدې خدور  . په وحشت کتدل  ډکو ستريو يې هده ته

 ولددمګددر تددر ټو، شددان حيراندده وه خددور پدده ېال ندده الره، کددټ مددټ د مشددرخدد

ددې لپداره چدې خپلده    ،و و پرشدونډو يې خال او موسکا  ېخور چ ۍ وان

خندل، چې توور يدې    که ېتيټ کړ، هد پسېسر يې ال ، پټه کړي خندا

پدده دې ....خندددنۍ وي ېردددبدده ډ بېشددي ونکېرسددېدرا ېراتلددونک، کدداوه

 :وخت کې پېير وويل

 ؟ئه پېژنن، اوس مې شاله، رد ترور لو! سالم -

 .ښه خوراژنم، ېښه پډدر زه تاسو  -

 :وويل ېتلوس ېبۍ خو د تل په شان آرامپه ناير ېپ

 شم هده ويورم؟ الیکوزه  ه؟څنګه د روهتيا ديراف -

ښکاري چدې   ېاو داس یر نا آرامه دداو روحي پلوه ډ اني له  يراف -

 .په عذاب کړي ېال پس روحا هده، ده ېکړ پوره ه هتاسو هم اوس 

 : تکرار کړه ،يرېپ

 ووينم او کنه؟ سردارشم،  الیزه کو -

تکددل  يعنددي،ئيددې ووژن بېخددې،ئهددده ووژن ئهددواړتاسددو کدده ،وه -

 .ئش الی، هو کوئچې هده ووژن یموکړ

 دي او بددوختې هدددویچددې لپدداره چددې هددده تدده څرينددده کددړي    دېداو 

 ،او دی هواړيهه پرته بل څه نه دچوپړ لهدهده دپالر لپاره  هم يېابوختي

 . وزوروي ویپه خپلو کړو هد

 :هدې خور ته وويل

او  مامددا جددان شددوروا چمتددو ده  تدده الړه شدده، ويددوره، چددې د   !ولګددا -
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 ؟.، که دهده د ډوډۍ وخت دیکنه

 ېسددتريې خښدد خوينددو دې يدر، چددې پدده  ېپ. ندده ووتلدده کدوټې ولګدا لدده  

 :   يل وو وروسته يې درناوي تراو  شو ېوالړ پات ېهمداس ،ېو ېکړ

يدې چدې د    ، هر وخدت  مته  ېکوټ ېخپل ې، زه مده ېداسنوچې  !ښه-

 .ئا شو، ما ته خبر را کړپيدو امکان ليد

پسدددې  هدددده ،یخنددددا کړسدددهار خدددور د دارې خدددو د خدددال،وول هدددده

 .انګازې جوړې کړې

پده کدور کدې     سرداراو د  رسېدوواسيلي را سرداريوه ورځ وروسته، 

 : ويل ېوهوښت او ورته ورا،يرېهده پ .شواستوين 

د  وهدد خپلدو   ئکده تده دلتده هدم وهدواړ      ؟ئپده دې پدوهېږ  !زما يرانده  -

به يدې تاتده ډددر نداوړه      ایپ ،و ته دوام ورکړېاو ډنډور کيسوترزبور  پ

و تده هدېڅ   ليدد دهدده   ،وهي دهندار ه خدورا بدد   سدردار نداروهي  د . تمام شي

 .شته ه اړتيا ن

ځ بده  سره څه کدار نده الره،،ټولده ور    يرېپله څ چا ېوسته، هنه ور ېله د

 .و مېشتکوټه کې،  خپلهپه  پوړ کې دويم په يوازې همالته

ه،  ېدد ، هده په خپله کوټه کدې ير ورهى ېکله چې باريه د هده کوټ

نه ويواښد داسدې   بده يدې  ، ديدوال تده   ددد کدې ودر  کدونج خو کله کله به کدوم  

 .توره وهي رهټټر په توٌ شوي دښمنتوور کول چې يواکې،د 

بده يدې پده يدام      بيدا برندد وکتل، نده   شدا چدې د عينکدو لده     يدې  کله بهخو 

 ،ښدورول بده يدې و   ، السدونه ېاچدول وپورتده   بده يدې   ېاوږ ،وهلو پيل وکدړ 

لده او  نيوته به يدې يوتده   چا ،لېدپوه پرېچې څوک به نه  هږدده ې بهداس

 :ېويل به ي

تده  اوخلکو ملدت  ،پيدت  ى، ښداهل ېلرسېدته  ایګلستان خبره پد ان -

محکوميدت حکدم بشدپړ کدړی نده و       د،پيدت   دده ال د ه. یپه خيانت تورن د
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چدې لده   ، ړتودور کد   داسدې  ای  دناپليون پر يې  انکې  شېبه ېپه دچې 

دفرانسدې او انګلسدتان   _پادوکاله له تنګدۍ )د  ایخپلو اتالنو سره يو 

 دی. ید یکددړ ېلندددن يددې النددد وښددتي اواندده  (تددرمن  پددرول سددمندريى

خپلدې مخدې   ې ي وخت کې ېپه دچې  ې ټال کې زنګېدهددخيالونو په هم

باريه،  ،يرې، پددودر وليد،دهده په ليدوافسر  وان ته يو ډنګر،لوړ،

هدم نده   هدده پده يداد    يدې   چدور او لىليدد  ونده  نده وروسدته    ۍکلند له څورله 

 نيدو له السه راو ۍمهربان ې انګړخپلې په  هم، هده ې يېخو سره له د،و

 .دهده هرکلى وکړ يېاخوږه موسکاو په 

 :آرامه ژبه وويل باريه په خوږه موسکا او

مګددر . يددم ىو تدده راهلددليددد يددرافسددره د  ادېلدده ! زه مددو پدده يدداد يددم  -

  .ې روهتيا يې خورا دانديښنې وړ دهچ ښکاری

، ددواب يددې پېژنيوورپده يدداد اوهدده    ددوان دا ،پېيدر چددې ه ده کولدده  

 :ورکړ

هدده  او د هده خپل خپلوان هم  یچې حال يې ښه نه د ييواهو، هو،  -

 .يږدپردپه کرار نه 

ده هدم د ا وړ ونده   و خ ،ير هده و نه پيژاندچې پي لهکړ باريه احساس 

د  يدې  مخدامخ  ېږيشدرم وچدې   هدده لده   ېمګدر بد  . پېژني ان ور وچې يڼله 

ير د يبنۍ ېپد  چېيې ر يوه پوره  نډ نه وروسته ت. کتلوير ستريو ته ېپ

 :سبب شو، وويلاو تلوسې 

 :ورته وويلرستوف  يراف -

 .ياست ه دهدومېلمانهنن هرم ته بلنه ورکړم،تاسو-

 : واب ورکړ خوښۍپه  يرېپ

 ايليا؟؟ئياست زویهده د  ئرستوف، نو تاس يراف !ېاوهو، هوک -

لده   ،چېمدو  ئ، ياديږئو نه پيژاندهېڅ  یلومړ ې، تاسو مئکو يېتوور



 

18۳ 

ره مدوده  دد و، له هده وخته، ډته تل ((د مرهيو هرونو))ن ژاکو سره، رمېم

 .ده ېره شوېت

 :له ملنډو ډکه موسکا يې کوله، وويلراره او ک ېباريه چ

اندددا  ۍد شدددهزادي ږم اوې، زه بددداريه ندددوم ئوتدددي ياسدددت تېرتاسدددو  -

د هدده  . یندوم د دپدالر  رستوف ،ديايلايم،  زوی ياا کبدرو لوفناياميخ

 .نه پيژنم  زه هېڅژاکو خو  مېرمننوميږي او  الینيکو زوی

سددو يددا بومهيددوا کې، ېښددورول چدد ېالسددونه داسدد خپددل سددر او،يرېپ

 .يو یمياشو په هده يرهل کړ

 خپدل پده مسدکو کدې    ، کې تېروتلدى يدم  هر څه  په زه !آه، دا څه وشوه -

 ېتاسد  وښده ند  . ږيېد په کې سرسدامه ک  یچې سړ ر ديدو خپلوان دومره ډا

 !ښده . او موږ سره پوه شوو ښه ده چې اوس هر څه روښانه. ..يه ياستراب

د عمليداتو پده اړه څده    بنددر  د کېبولونسد په شمال کدې د   ېد فرانس تاسو

ر بدد  دد د انګلسدتان حدال بده ډ    ی،نده واوړ  يي؟ که ناپليون له سمندرئيوا

 ې، پده د ید ىدونکېد م چې دا يرهدل ک نګېرا ېنه ده؟ زه داس ېشي، داس

 .تېر نه وزي نيوففيالشرط چې 

 نددده يدددې. هېددددپوهپددده اړه پددده څددده يرهدددل  د کېولونسدددبنددده د،باريه -

 نيدوف فيال ل و چې د  یاو دا لومړ ه شيچې په دې پو ېلوست ېور پاڼ

 : ډکه ژبه يې وويلنه، په او له ملنډو  هپه هماهه آرام. نوم اوري

او لمسددتياووېتددر سياسددت ندده زيددال پدده م ېمددوږ دلتدده پدده مسددکو کدد-

پوهيږم  ېنه پر هېڅ هده څه چې تا يې يادونه وکړه، زه. اخته يو هيبتونو

 :ېکړ ېاوږد ېخبر ېخپل ده ،دهدو په هکله فکر کوماو 

ور دو   ېپه د. ويلو لګيا دي خلک په چدليو او اپلتکې  په مسکو -

 .کوي ېپه اړه خبر سرداراو  ستاخو ټول کې 

يددوه خددوږه  کدې،  سداتنې پدده سددودا دخيددال  د کيوندددد،دخپدل اور يرېپ
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ه چدې داسدې څده يدې لده خدولې ونده وزي چدې         ددد په دې ودرموسکا وکړه، 

خدامخ د هدده دوو   چې مباريه  مګر ،شيد پېښمانۍ سبب يې وروسته 

 :زياته کړه هده،ېکول ېخبر په  ير،څريندې او لوړېستريو ته کتل،

سدودا   ېټدول پده د   له هيبتده بدل کدار نده لدري او      مسکو پرته هوکې، - 

کده څده هدم    . ږديدد چدا تده پده ميدراث پر     شتمنيبه خپله  سردارې چ کې دي

زړه  ه چدې زه د هده څټولو نه زيال ژوند وکړي،  له موږهده ،شي  ایدکې

 .ته هواړمنه ور یله خدا ېله کوم

 :او وې ويل داومنله ،يرېپ

 .يوړ د ۍ، دا ټول د نه زهم او د خواشينېهوک -

ور پدرې  تده   کومدو خبدرو   ېسد داه چې دا  وان افسر ددوير ېله د، خو 

 خپله په کې بند شي بياچې  نه وزي

تدر لدږ    يله هده چې خپل هدږ بددل کدړ    بېو،  یباريه، چې لږ سور شو

 :وويل ه وروسته يې، نډ

ده کدې   ېمشدولتيا په همد اوس ټوله ېچ ئتوور کو ېتاسو داس -

 .تر السه کړيميراث  يو څهه ايدهه بډ ،له ه ه کويهرڅوک، ېچ

 : وويل ېپه زړه ک ،يرېپ

 .يدا همداسې د-

تاسو تده  په لوی الس هوښتل ندولو لپاره د ناسم توور دڅرياو ما  -

ما او زما مور په دهده ډلده    ، که تاسور تېروتلي ياستتاسو ډد ېچ يماوو

موږ خورا بى وزله خلک يو، لږ تدر  . ۍياست يوتلتېر، سخت ئرېکى شم

چدى سدتا    ې کبلده دهمد لده  زه په تېره لږه د خپل  ان په اړه در ته ويلى شم، 

لده   ېزه او مدور مد  . ويدڼم  وان دان ستاسدو خپلد    دی، نده هدواړم   ایپالر بډ

 .په خيال کې يونه دڅه شي د منلواو. ه نه لروشى هيل هڅهده نه د 

خو کلدده چددې پددوه شدده،له څددوکۍ ندده  ،هېدددوختدده ندده پوه ډدددرهتر ،يددرېپ
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ډکدې او تدر   پده  لده قهدره   ده  انګړتيدا ده، د ېچد چټکۍ هدې په  ،څېدراپا

 :وويل اواز ليمېدشرپه  سرې شوې څېرېپه ال  باريسه

 ډددر زه  ...وکړيشو توور  الیچا کو!ښه ...زه  ياا! يد خبرېعجيبه  -

 ...پوهيږم

 :هکړ هد هده خبرو ته ور منډ بياباريه  خو

رتدده د ېمدد ېچددى د زړه خبددر  زه خوشددحاله يددم  ،خوئتدده بدده مددا وبښدد   -

. يدم اوهدر څده پده ډايده او سدپينه       ېاو هده دا چد  دا زما عادل دی ...ئوکړ

دهده ؟ تاسدددويدددماورسدددتوف تددده څددده و  اردسدددرې چددد يدددهوااوس را تددده و

 ؟و کنها ئلمستيا ته را ېم

او بدل   ىېږلد ارت اوږويې له خپلدو  يو لوی بار  ته وبردښېده چېباريه 

  .يې د پوره ارامۍ او خوښۍ احساس وکړ بيا،سپارلى وييې ته 

 :ه، وويلمېدآرا کرارکرار  ېچ،يرېپ

پده   ردد ډ، څده چدې تدا اوس وويدل    سړی يې، هدده   هبيهوږ شه، ته عج -

 ر کلونده وشدول چدې   دد ډ. يپېژند چې ما نه  يبريښ ې، داسدرو، ډ ېزړه پور

پده مدا ډاډه    ئشد  یکدوال تاسدو   ...لده ماشدمتوبه   ...يلليدد  ينده د  يو بدل  موږ

کدار   بده دهده  ما. ږمېر ښده پدوه  دږم، ډېپه تکل ښه پوه سو، زه ستا...اوسئ

ر دددډ زه خددو ښدده ده ، لددرمکددار زړه هددم ندده   يددوه  ېد داسدد زه، ایکددړ وایندده 

و نده  پيدد شدېبې چو تدر يدوې   .پيژنددل و مدې خوشحاله يم چى له تاسدو سدره   

 : ويل ېو او شوه خورهشونډو  رموسکا پ وروسته يې

 .نه لرلهنګېرعجيبه ده، تاسو زما په اړه عجب توور او ا-

 :ويلې ول اوخندوې 

يددې  الس بدداريهد . ژنددوېبدده يددو بددل ښدده وپ ېکدد ېپدده راتلددونک نوښدده؟-

 :ويلې واو  ښکودېک

، لىليدد  نده دی  سدردار هدم   وار يو ما ال تر اوسه کنه؟ ئپه دې پوهېږ-
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ي،نه سدو   ېزړه پدر  ردد ډ ديوه انسان په تويه مدې، ...ى نه يمهوښتهده زه 

 وکړو؟ بايدڅه  پوهېږم،

 :وپوښتل چې موسېده،باريه 

چددې خپددل پددوځ لدده   ندداپليون بدده وکددوالی شددى  ېچدد ئکددو فکددرتاسددو  -

 واړوي؟سمندريى 

هددم دا چددې  ده، يبدلدده کددړ هخبددر يبدداريه هددواړ ېپددوه شددو چدد  ،يددرېپ

يدې خبدرې   او تاوانونو په اړه  ود يټ د عملياتو کېد بولونس نو ،هوښتل

 .پيل کړې

. هدددواړي دېوويدددل چدددې مدددور  او بددداريه تددده يدددې يراهدددکدددوم چدددوپړ 

چې په ډددرې ميندې د خپلدو عينکدو      ېير،پ. هوښتل ستنه شي ۍشهزادي

 ژمنده وکدړه  الس يدې پده کلکده کېښدکوده او      له شا باريه تده کتل،دهدده  

لمسددددتيا تدددده ېه د رسددددتوف ملپددددار ئيانآشدددد ېزيددددات ه سددددره ددلدددده چددددې 

خدت پده خپلده کوټده کدې دا      و ډدرروسته ود باريه تر وتلو پېير،...ورشي

ې د من پده تدورو نده ويشدت، بلکد     ښد د يندور يدې خيدال    ه، ېدد يرخوا آخوا 

 .موسېدهيادو سره  له  وان مېړنيهوښيار او ، مهربان، هده

ن يدوازې  چدې کدوم  دوا    بياپه تېره هده شان چې د وانۍ په پيل کې،

پده زړه کدې يدوه     وړانددې  ر دوان پد   دهده د  ،هدم  هدهدداسې پېښېږي ،وي

 .يپيل کړ يله هده سره دوست ېکړه يې وکړه چپردوه او  ېا شوپيدمينه 

شهزاديۍ په يدو دسدتمال،   . کولهواسيلي، شهزاديۍ بدريه  سردار

 : او ويل يې ېاکولپ کېاوښ ېخپل

به ېامدا زه پده هدر شد     ،ایدېد يدې نده شدي ک    څ توورېوحشتناکه ده، ه -

د  ېبه تدر سدهاره پدور   ېه شد را دم او هدر  . ږي، خپل پدور ادا کدوم  ېکې چې ک

ره دد به ډېودل شدي، هدره شد   ښنه  ېپر ېيواز بايدهده . نمېالن  کپ رهده پ

 ېږي، هيلده لدرم چد   ېپدوه ې په د ېول نرااسردږم چې ېزه پوه. ارزښمنه ده
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 هددوی ا او ديد ره پشدم کومده ال   الیوکوبه زه  ه خپله رحم وکړي اوب یخدا

پده امدان يرانده     ید خددا . اوسده  دویمو مدل او مرسدتن   یخدا. قانع کړمبه 

 .شهزاده

 :واسيلي  واب ورکړ سردار

 !ېيران په امان یخدا -

 .هده دا وويل او بېرته ترې راستون شو

 :ويلوته  زویناستل، مور ېک ېياډۍ کدواړه په  دویکله چې  

 .پېژني وک نه ېه هده، یکې د بدحالتاخ،اخ،خورا  -

 :يې وپوښتل زوی

 څنګه دي؟ يکير سره يې اړيېله پ ېچزه په دې نه پوهېږم، -

زموږ ژوند هدم پده هدده    ! وايت ليک به هر څه روښانه کړي، يرانه -

 .ید تړلىپوري 

را  څده  نيمهدم يدو  هدده بده مدوږ تده      ېچد  ئفکدر کدو   ې داسدې مګر ته ول -

 ؟يږددپر

بددې  ې شددتمن او مددوږ داسددېدا  کدده چددې هددده داسدد !يراندده !اخ !اخ-

 .وزلي يو

 .ېخو مورجان ،دليل نه شو پوره، دا خومګر -

 : ويل ېوويست او و ىمور يو اسويل

 .یڅنګه هده په عذاب د، يها، زما خديهازما خد ای-
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 والديميدروويچ  يدراف د ای د سدره يو  زویلده   فندا يلواميخکله چې انا

 يددوازېر وخددت دددرسددتوا، ډ (سددرداره) يرافيندده کورتدده الړه، ،خوفوازبې

 ېيد کدې   ایپه پد  خو.راوهېيې په ستريو دستمال ت شېبهپه  شېبه،وه ېپات

ه ډيدر  ندډ   تده چدې پد    ېچدوپړ  ېترخه ژبه يې هدد  خورا، په کېښکود زن 

 :و، وويل یزن  ته  واب ورکړ ېيې د د

بدل   ؟ئوکدړ  خددمت دلتده   ئنده هدواړ   څده شدوي دي؟   يراندې، ويورم  -

 .ګه؟که څن ا کړمپيددرته  ای 

 ،خدوا  يرافينېد ،سپکاوۍ تر کچې خوارۍ د دخورلنډې،ډدرې او-

کدې داسدې   حالدت   دهدې پده  اهېز هې خواشينۍدخورا ورشنه کړې وه،د

 ایپده  د   «يرانه»رو کې د بخ د چوپړانو سره پهبه  ېچې هد راڅرينددده،

 .ويل «تاسو»

 : واب ورکړ ېچوپړ

 .ره بښنه هواړمدډ -

 .راشي ماتهچې  ئنه هيله وکړ يرافهله  -

د تددل پدده شددان، د يددوه مالمددت او    ، يددامونو درنددو چټکددو پدده  ،يددراف

 :ويل ېاو و ورهىته  ېښځې خپل ېرڅينهکار په 

ستو له »له  قره قو  بهچې  ېيران ېته پوهيږ! يرافينې ېزولښه نا -

يدې مدزه   ما ( هده خواړه چې په شرابو کې پخيږي) ئسره پاخه کړ «ومردي

 روبلدده زر  پدده مددې( اشددپز ددوی) ،تاراسددکا پيښددمانه ندده يددم   .ې دهڅکلدد
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وردږي پده روسديه کدې    په هده زمانه کې چې دهه پېښدې انځد  )) .واخيست

نو هددر څددوک پدده پيسددو    يااخرڅېدددل او بددډ  ای مکددو سددر يو دد  لدده بزيددر 

 !ارزي! ارزي  ((ژباړن-شول اخيستالی

 ېيدد هوندددېناسددت او د  وانددانو ېڅندد  تدده ک ېرمنددېم ېهددده د خپلدد

يدې پده يدو ټکدان سدره       ېڅڼد  ما  وبرنجخپل  ،ښودلېزنګنو ک رالسونه پ

 :ويل ېاو و گډې وډې کړې

 !،سپارښتنې کوهيرافينې ېزما يران -

پده موسدکا يدې    له،نيوواسکټ تدور داغ تده يوتده     دهده پر هدې چې -

 :زياته کړه

 .سددره وي «وسددتو لدده مرديدد »شددي ایدېدددا ک ،يراندده؟دا څدده شددي دي-

ې خبر ېد د. زه پيسو ته اړتيا لرم !شه، ته را هوږ !هسردار يرانههوکې ،

 .ېشو ېرا خوردهم څپې کې په څېرې  يرافينېسم د سره 

 ۍاو خواخدوږ  ېمين خوراپه ... په دواړو ستريو!شهزاديۍزما  ای -

 .لرا وويست لوټونهه يې له خپل جيب

 د دميددددړههدې چددددې ،دسددددتمال راوويسددددت نددددازک خپددددل ،يرافينې

   :يې  پاکوه،ويل داغ ،واسکټ

زه پنځده سدوه روبلده    . پده کدار دي   ېپيس ې، زما زيات!يرافه انهنه ير -

 .هواړم

ډاډ  ده پده ډدددر  دلتده شدته،  څددوک کوم يدو  آهدا، . سمدالسده، سمدالسده  

بده   وددهدږ وکدړ چدې يدوا کدې د شدونډو پده ښدور         ېداسد  ېهوندد  چا دهده

 : هږ وکړ او بيا يې ،سمدالسه څوک ورته الس تر نامه شي

 .اشيچې دلته ر ئيواکا ته وتينمي-

پده کدور    سدردار د  ماشوم او کورنۍدرنې  يېلوکومې دچې کا تينمي

يامونو  اراموپه  مشري کوله، يې د ټولوچاروو او اوس  یشو روزل کې
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 .کوټې ته راننول

 :، وويلکوټې ته راننوتلى وچې ته  وان درانه دهه  يراف

 ...به ه، زما لپاره ونيسيرانه، هوږ  -

اوه سددددوه روبلدددده  !ېهددددوک: رکددددړنددددډ وروسددددته يددددې دوام و  او لددددږ  

 ېرېد پده شدان زاړه او څ   راو وتېرهده د  چې مګر، پام کوه !هو!،هوراوړه

 .ونه په کار ديټوللپاره نوي  يرافينېزما د . ېړووټونه را نه ل

 :اسويلي ويستل وويل خواشينۍپه چې  يرافينې

 .وياو پاک ونه نوي ټولچې  وکړه مهرباني! کايتين، مېهوک -

 : لکا وويينتمي

 ېوړانددد لپددارهڅدده وخددت  ،د ئسپارښددتنه وکددړ  !هرتوحضدد يددرافد -

 ؟ ئش

د  ېچد  پدام شدو  يدې  وخدت کدې    ېپده د ... يدم اووبښنه هواړم،هيله لدرم   -

دو نښدده وه، ېددک شددينيدا تددل د هددده د خواپدده تنګېدددو شددوه، سددا  سددردار

 :کا زياته کړهتينمي

 ؟ئهمدا اوس به چمتو ش ئهواړکه و. ئخي آرامه اوسېتاسو ب -

 .ئته يې وسپار يرافينېاو. ئهمدا اوس يې راوړ. هو !ېکهو -

 : وويل په خندا يراف،وول ېکوټ لهکله چې هده  وان 

 پددوهر ډدددجددوړه ندده لددري، هددده ټوټدده ده او زرودسددرو کددا تينزمددا دا مي-

 «ږيکېد نه » کله د ېزه ه. پېژنينه خبره « ږيکېنه »د هده ژبه د . ید یسړ

سدر يدې    ر، پيه هر چې هر څومره لوړ وو زهم نه لرم،  کددد اور ېد کلم

 .الره شته

 :وويل يرافينې

 ېد دپده دې ندړۍ کدې    څه همونده دي چدې   !يرافه! ېپيس! ، يرانهاخ 

ره اړتيدا  دد نه لګوي، زه دهدو پيسدو تده ډ    ېنګولپيسو له السه په زړونو م
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 .لرم

 :وويل يراف

 یلددو څومرهتاسدو  ېټددول پدوهيږي چدد  !جدانې  يرافينددې نينېزمدا نداز   -

 . ئو پراخ زړه لرالس ا

 ېوروسته، د خپدل کدار کدوټ    لوالسونو تر ښکلود  ېښځ ېهده د خپل

 .ستون شو ته

تنه سدددتددده راربېخدددوف لددده کدددوره   ويزابېفندددا د يلواميخکلددده چدددې انا 

دسددددتمال   نددددازک يددددوه  تددددر مخددددې تدددده پددددر والړ ميز،   يرافينېدشددددوه،

پدام   دې تده  فندا يلواميخاناد خو.ټول نوي لوټونه. ېو ېپرتې،پيسې الند

  .خورا شنه ده شيکوم په خوا يرافينېد ېچ شو

 : وپوښتل يرافينې

 دي؟ ېڅه خبر يهوا! ېانښه ير -

سدده   ې، نور نو بد یڅه وحشتناک حالت کې دږم چې په ې، نه پوهاخ -

 ېيدو څدو شديب    يدوازې ، زه يژند ې دوک نده پ  ې، هیخدراب د  خورا، حال ید

 ...ېهم و نه کړ ېم ېناستم، دوه خبرېورسره ک

په داسې يدو حالدت   ،لېرا وويست ېله دستمال الند ېس، پييرافينې

نده  او  سدره،نه  دوانۍ   دهده مند   الدت، ددې د هه حکې چې سره شوه اود

 :وويل سره اړخ نه لګاوه، ډنګر مخ

 .ئچې زما دا سوهال به اخل یو خدااته  !ترورې جانې-

ږه شدوه  ورکد ددې لپداره  بره پدوه او لدږ   خسمدالسه په  ،فنايلواانا ميخ

 .هيږ راتاو کړي  يرافينېله   ۍخواخوږکې په  شېبههوره  چې په يوه

 .يينډو ي پرېدريش،پردږده  انته دا زما له خوا باريه ته ورکړه -

هدم   يرافيندې ، ې وهکدړ  تداو نده هيدږ    ېفنا چدې ژړل، لده هدد   يلوااناميخ

دواړه  اوملګدرې   ودواړ دویچدې    کده ژړل  دواړههدو . ، دواړو ژړلژړل
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 کده ژړل چدې    دویاړه د دوانۍ ملګدرې دي،  دو یدوچدې   ،مهربانې دي

اختده کدړي    پل سپې لي زړونهوخپيس ز لکهسپک څييوه  پردواړه  دوی

 دخدددو  ،ۍ تللدددې دي دددوانو دواړد چدددې ژړل  هدددميدددې او لددده دي کبلددده  يد

 .کاوهردواړو ته خوند و دې باراناوښکو 
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پدده لمنددو سددره  ېم وردددډيددو شددمېر  له خپلددو لوڼددو او يرافيندده رسددتوا، 

خپددددل دلماندددده ېناريندددده م ې يندددد ،يددددراف. وناسددددت و سددددتون کددددېمېلم

دتنبدداکو  -پيپوندده)  يکددخپددل ترهددده  هلتدده يددې تدده بوتلددل او  کددوټېدفتر

، د ور خونددد او رندد  يددې هلتدده را ټددول کددړي و دددپدده ډ ېچدد( څښددولو پيدد 

 :هړکواو پوښتنه به يې  وول،کله کله به . دلوښېته ک ېمخ هدوی

  ؟راهله کنه-

 اعيانو په ټولنه ،د،رات  ته چې خروسيمواا متروفناماريا ديدټول 

 ېرمند ېم هدې د. وو هپده الر  ېسدتري ،و ىنوم يټلد ( ښامار  يواښمند )کې 

ۍ اوپده  له ساده ي ې دهدېدري  له کبله، بلک نيزوب يا ټوليتانه د بډ، ته

 دڅدددار کدددورنۍ ماريدددا ديمتروفندددا  .ډا  ويلدددو لددده املددده درنددداوي کېدددده 

 هاو دواړ لددده هددددې سدددره اشدددنا ووترزبدددور  ټدددول مسدددکو او پ ،پېژندلددده

پده سدپين    هددې په پټده د   و بهټول. وو ل کېحير ه دهدې،کړو ته پهښارون

، ېلجدوړو  ېاو ملندډ  ېيې ټدوکې ټکدال  به په اړه  هدېاو د  و خندليستري

 .درناوي کاوه ېټولو د هدله يو مخې سره سره  ېمګر دد

پده   دهددې جګدړې   ېخبدر  ېنه په ډک دفتر کدې ټدول   يويوله ل يراف،د 

خپدره شدوې   کدې  يدې ال د ندوامبر پده مياشدت      تګدالره چدې   ېليداړه راچور

و دهددې لده خپردددو ټدول     که څه هم دهه خبرتيا،ال چا لوستې نده وه،خد  .وه

چدې ډددر    څدوکۍ ناسدت و   کې پرپه ياونډ تنو وودداسې د يراف .خبر وو
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څښول او يې څه چې نه  خپله يراف.ل او پرله پسې يې پيپونه دودلددهږ

دخپلدو  . تداواوه تده  کله بله خوا  سر کله يو خوا اوخپل خبرې کولې،نه يې 

هددو لده    د اووو  تده ه دولي  او مرکدو   هدو مېلمنو له خبرو نه چې ده خبرو

 .خوند اخيست چې ده خپله ورته لګولي وو،يې،پي  څښولونه 

ږيددره  ،،نریيددو هيددر پددو ي  يو تن،انو ندده،چيدددهددو دووتنددو مرک لدده 

چې زړښت يې پر  وانۍ السبري و  یسړ ىيونځمخ ى،ژيړ رنګ ى،خريل

تده   .هدښدېد تر ټولو  وانانو نه مخکدې بر کې و اهوستو يپه کال ، خوهکاو

 ېوهلد  ۍپلتدر يدې   څدوکۍ پرداسې چې په خپدل کدور کدې ناسدت وي،     ،وا

چدې   هاو بې لده هدد   و په کونج کې منډلىشونډو  يې دپي   ييابرهک ،ېو

يددې   سددا يددې  ژوره اوه،دود يددې دوداوه او  يددې څښدد  يددوتې وروړي،هددده  

 .يستهو

شيشددين  او و،زوړ مجددرد ييددز ورتددر يرافينددېد  سددړی، بددد ژبددى دا 

د مسدکو پده مېلمسدنونو کدې هدر چدا        کيسدې  بدې ژ ترخې د هده د .همېدنو

 . هددهږ او کبرپه وياړ  ونکو سرهدياور وخپلله  هده .لې وېدداور

 ه، لېددديددې  چددې څېددره ،د يدداردپو ي و نددداوتا تازه،یبددل سددړ  هددده

يددې پدده ډيدددر  يددر سددره ږمددن  شدددوي       او ويښددته  تړلدددې تڼددي يددې   ويکددال د

هده  يې په سرو شونډو، ىښدا کېپه من   دخولې ،يې پي  يياربهک.وو

 .پو کاوه لويى يې له ښکلې خولې کړۍ کړۍڅښاوه او  په لنډه،لنډه سا

هدده  لده   ديد او چدې بداريه ب   ساتمن ېد فرق کېدا هماهه د سيموفس 

 ېمشددر ېخپلددپر، څددوک و چددې ناتاشددې دا هماهدده.الړ شدديتدده سدره فرقددې  

 هدوکې دا  .و دملنډو لپداره دهدده کدوژدنى نومدولى    ، ېوير يرافينېخور 

 ېخبردهددو ر  يدر يدې   دد ناسدت و او پده ډ   ن د دواړو تر م يراف، .و ر بې

سددتريې پټددې  سددره دهددده پرلېوالتيدداوووبکدده د بوسددتون لدده لو. ېدددداور

و سدره ليدونۍ   ددد اور لده زيال،دده او هده د خبرو تر ټولو نه شي،يراف،
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چددې  ېددد خوږ ېردد ډ ېال پسد  وخدت  هدددهې خبدر  ېه داسد بد د ده . مينده لرلده  

کده ژبده   ډملنډونه پده  له  ،شينشين. ورسول هو ته سرياندريې نويناوال به 

هده چې پده روانده فرانسدوي ژبده خبدرې      ،،هږددهو دود خبروچې د هده د 

يددې ه بدد واو ااددطالحات وبوندديکخددورا کليددوالي تر ېروسددي ژبدد د کددولې،

 :به يې ويلاو  وريډولخپلې وينا ته 

 تکل کړی دیليچ، تاسو ونه کاریحضرل ال !ښاهليه!الرکهپښه،-

او د خپل جيدب پړسدولو تده کومده      ېيټته ن اچې د دولت له خرڅونو نه  

 ؟ئا کړپيدالره 

هددواړم دا پدده دايدده کددړم چددې د    يددوازېويچ، يددوالنيکوخيددر، پيتددر   -

 داوس تاسدو خپلده زمدا    . ده لدږه هدو ډيدره   پليو سپاره پوځ د يټو کچه تر

 .ويچيوالنيکوپيتر  ،ئاټکل وکړ حالت

. ېلکدو  ېخبدر  خورا يږې،رښتيې،ارامې او په پدوره پدام  تل،  ،ربې

 بده  ېچدې پده ده پدور    ېڅه پده اړه و  ېد داس ې او اترېهر وخت به چې خبر

 ېبد ،پده سداعتونو سداعتونو    هده،. دهېد ک ېبه چ  پات ی، دلرلهه نه اړ يې

شدول   الیسدبب شدي، کدو    ۍا آرامه شي يا د بدل چدا د ندا آرامد    ن ېهده چ له

اړه  ېده پدور  ېخبدر  بيدا  به،چې ې ک شېبههده  همګر په هر ،شي ېچ  پات

سدخت خوندد    ېاو له هدو نه به ي برو پيل کاوهپه خ ېبه ي رتهېه، بړا کديپ

 .يستهاخ

 سدپور پدو ي  په ،که زه ئپترويچ ،زما حالت هم توور کړ الینيکو -

،اوس بده مدې پده    وایپده رتبده کدې هدم      ييددد ی يدا ان د بر سرتېرکې  ټولي

،خو پيسدې اخيسدتې   لدږې  هرو دريو مياشتو کې لده دوسدوو روبلوندو نده    

 .سوه دير  يټمه اوس دو

، شينشدين او يدراف تده    خوښې سره مدل موسدکا  له هده،په خوږې او 

بدری ،دندورو پداتې     ي چدې دده نګېدر داسې کتدل چدې يدواکې دی داسدې ا    
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 .د ژوندبنسټيزه برخه جوړويلپاره تل  ويړو

 :ر  خپلو خبرو ته دوام ورکړبې

مشدرانو تده    تدر هدر څده دمخده    ی يم،وشد  لبدد را يدارد تده  چې  خو اوس-

مانه شوي دي او تر پردکې خالي بستونه خورا  پوځ  مکنيپه .نېږدې يم

هدم يدوزار    و ديدر  روبلدو   چې څنګه مې په دوسدو  ئټولو ال دا توور کړ

کړۍ،کړۍ لدويى ويسدت    هده چې له خولې.رمه کړې دهزد ېماو هم کړې 

 :زياته کړه

 ...له دې پيسو نه مې ال پالر ته هم يوڅه ورلېږم-

دې تده پدام شدو    نو چې کلده  راف،په کړس کړس وخندل،دنورو مېلمي 

ر  چدددې نددده يدددې  بېددد.او هوږهوږشدددول ږدېېدددچدددې شينشدددين هزيږي،ران

يې خپلو خبرو تده دندورو    دشينشين په خبرو کې پټو ملنډو ته پام و او نه

ته دوام ورکړ او وې ويل چدې څنګده    کيسواحساسوله،خپلو  ييوابې پر

خپلدو ټولدو همرتبدو نده مخکدې ترفيدع        و سدره،تر ليدد يارد تده پده رابد   دې

کددوم   دویشددي د  ایدېدد هددده دا هددم ويددل چددې پدده جګددړه کددې ک      .کددړې ده

،دهه راز نيسدي و ایقوماندان ووژل شي او هده يې پده ډددرې اسدانۍ  د    

 هاو پالر يې هم تدرې خوشدال   ی ټولو ته يراندکې،په کنډک  دویڅنګه د

 .دی

لدده ويلددو ښدده خونددد    کيسددور  ددهددو ټولددو  بېدده چددې دښددېدداسددې بر

يمدان نده کداوه چدې دندورو      په وخدت کدې دا    کيسواخلي،هده دخپلوټولو 

 کيسددېداخددو هددده ټددولې ، شددي دې تدده ورتدده يټددې وي ایدخلکددو هددم کېدد

ټدددول  سدددې خوندددد او رنددد  کدددولې چې،   د انپدددالنې او سددداديۍ پددده دا  

 .له حيرته ورته يوته په هاښ وو يکوندداور

وړنددددې او هددده يددې پددده اوږو    ه چددې پښددې لددده څددوکۍ ندد     نشينشددي 

 :،ورته وويلډباوه
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، پلي او کده  ئچې تاسو چېرې واوسه شته هېڅ باک يې ن! ښه پالره-

سواره پوځ کې ،زه تاسدو تده يدو اټکدل کوم،هدده داچدې تاسدو هدر چېدرې          

 .شي دلىالر مون خپله

مېلمانده  ټدول  او ندور  الړ ،يراف مخکدې  سدېد ومو ر  له خوښۍ نده بې

 .پسې مېلمستون ته الړلهده 

 

*** 

 

چې مېلمانه ټدول   و لىرسېدرمنۍ نه مخکې،هده وخت راهنور نو تر

،سدره لده هدده چدې     وودبسم اهلل بلنې ته ستريې پده الره  هدوی  ،وو راټول

خدو  ،زړه نه ښده کوي  خبرو ته کو اواوږدو مر په دهه شان شېبو کې څوک

 چدې سره همهاله چا دچ  پاتې کېدو ه ه هدم ددې لپداره نده کولده     دې له 

کوربندو هدره شدېبه د    .ته دناستې لپاره تلوار نه لدري  ډوډۍ هدویوښيي،

خواتددده کتدددل او کلددده ناکلددده بددده يدددې يدددو بدددل پددده سدددتريو کدددې          دروازې

ا ديد ه  دواب پ ندو کدې دې پوښدنې تد    په دهو کت ه ه کوله مېلمنو.پوښتل

 : چېکړي 

 يدا ده او يدې  چې ناوخته کدړې   کوم خپلوان ته ستريې په الره دي ياا -

 .چې ال پاخه شوي نه دي و خوړو ته ستريه په الره ديکوم

او دمېلمستون په مدن    رسېدپېير،د هرمنۍ دپيل په درشل کې راو

چور بنده  پر څوکۍ کېناست چې دت  رات  الره يې ایکې داسې يو  

  .کړه

ته اړ کړي،خو هده دعينکو لده شدانه پده    هده خبروهوښتل  يرافينې،

د .ه کدې دي لټد  دچدا پده  يوا کدې  چې  داسې ساديۍ خپل شا وخوا ته کتل

 ونده لندډ  واب  ه سدختۍ،په يدو ډول او  په ډيدر يې هم پوښتنو ته  يرافينې،
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 .و ېيددواز پددام شي،شددرمناکه اويددې تدده  چددې  دان  دې نددهبددې لدده هددده . ليد و

 او ر  يدر دد نده خبدر وو، پده ډ    کيسېله سره دهده  دږا لهه چې لمانېزياتره م

چددې  وه وحيرانددارام سددړی تدده کتدل او دې تدده   څدورب او ، لددویدهدده شدوق  

 سره هده شان ټوکه کړې ده؟سرمامور له د پوليسو هده څنګه 

 :له هده نه وپوښتل يرافينې

 مسکو ته راهلي ياست؟ هتاز ېتاس -

      :واب ورکړ، خوا او خوا يې کتل اد ېچ ،يرېپ

 !اهلې!هوکې -

 ؟ىلليد یړه مو نه دېزما م -

 :وويل خندا يهاځبېهسې په  ،يرېپ

 !ېآهل نه -

يومدان   ؟ئکدې و  پده پداريه   ېښدکاري چدې څدو مدوده مخکد      ېداسد  -

 ؟ید ښارپه زړه پورې کوم، هده 

 .ید په زړه پورېر د، ډېهوک -

ه چدددې پدددوه شدددو فندددايلواميخانا .فنددا تددده وکتدددل يلواميخانايرافينې،

. سدره خبدرې اتدرې پيدل کدړی      دوان   ېدلده  چدې   هيله لري ېدملګرې يې د

. هپيل کړ هږدداناسته او د هده د پالر په اړه يې ېکته څن   ،يرېهده د پ

ل بد نده پرتده   نه، او هدو  ،له لندډو  وابوندو  په شان  يرافينې،هم د  ېخو هد

خبدرو  پده تدودو    پخپدل مدن  کدې    انده ټدول  لمنېم. لددد څه له هده نه وا نده ور 

 کېرازموفسددد،لکه،ېخبر ېداسددديدددې خدددوا تددده   ېهدددر.اتدددرو بوخدددت وو 

سدو  دا ستا... ، ې وهه په زړه پورڅومر ،ئږېتاسو نه پوه...  ،ید ېهمداس

 .ېدداور... ده، وړ

خونې تده چدې دمېلمندود انتظدار      يېلوده او ېپاڅې يرافينه ک ایپه پ

 :ل شوددهږ واورالړه، خو ژر يې وه کوټه 
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 ؟له خيره سره راهلهنا ماريانا ديميتروف -

 :ښځينه آواز يې په  واب کې وويل ېيوه زړه زورونک

ماريا ديميتروفندا  ، دې هږ سره جوختله او ! ، زه په خپله يمېهوک -

 .په خپله را څرينده شوه

 يده الده   ،هدم   ېرمند ېم آن او ېپيدلد  ېپرتده، ټدول   کسدانو  له خدورا زړو 

 .پاڅېدې

 پدر پراخدو اوږويدې،   ه، ددرې ودد وره په خوله کماريانا ديميتروفنا،

سددر ال پسددې  یخپددل پنځددوس کلددن سددينګار کددړدسدپينو ويښددتو پددر کړيو 

پددراخ دخپددل کددو  يددې  ر تلددوارددداو پدده ډ. يددې وڅددارللماندده ېاو ټددول ملددوړ

بې له هده چې خبروته ه هد .بډ وهل، يې کې پورته کوييواچې لستوڼي 

 .لهددپه سوچه روسي ژبه هږ تل يې فرانسوي وريډه شي،

 :، وويلمن هږ اهېزهږونو دې په لوړ،درانه او پر نوروه 

 ېد یسيور ېستاس! مو مبارک شه جشن! ېخاوند ېد جشن يران -

 .ینه و ېد ماشومانو له سره لر

 ېسدونه يدې مچدول، مدخ ورواړاوه، او و    ال ېدتده چدې د   يدراف ، ېهد 

 :ويل

دلتده  .يدې نده   پده تند  شدوی    بده  خومسکو کې په  !بوډا ينهګاره ای -

، يرانه ئش ینو څه کوال؟ ښه، ئنګووجسپي  شته چېه هم ن ای  داسې

 :وروسته وويل ېته تر اشار پېدلو ېهد! پالره

 .مېړونه ولټول شيبايد، ئنه هواړ ئهواړ -

ه تدد وښددکل والسددون د دناتاشددا خوښددۍپدده او  پرتدده ډارهلدده  هددده چددې 

 :ويل ېاو و ولو،ونازوله،رېتپه الس  دهده يې ،ې وهورنېږدې شو

نددوم  ېتدده قزاقدد ېماريانددا ديميتروفنددا ناتاشدد)؟ قددې، زمددا قزانوښدده، -

ماتده  ږم چدې هدده د اور لبمده ده، خدو سدره لده هدده هدم         ېپوه زه.( و یورکړ
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 .يرانه ده

نداک   ې، چد ۍوښدک انه، يو جوړ يداقوتي   ک وړې ېيلو ېله خپل ېهد

 ښدۍ چې لده خو  و هده يې ناتاشا تها ېستليو،راېو ېشو ېجوړ ته ورته

او  ندازک  پده . نده مدخ واړاوه   ېمګر سمدالسه يې له هد.ېکړله،ور لېدنه 

 :ته وويل ير،ېپ دوکې نښې په کې څريندې وې، ،چې ديېهږ  نرم

تدده  سددو، تائ نددډ مدده کددو ! ئدلتدده راشدد  ،ئوکددړ مهربددانياې،اې، -

 ! ئدلته راش هيله کوم،يماو

 .بډ وهلپورته  ال من ډول، لستوڼيښپه يوا ېهد

 ېکدړ  ېخښد  ېله شا نه په هده ستري د عينکو ۍچې په ساده ي ،يرېپ

 .شو ېور نږد ې،و

څدوک وم چدې سدتا پدالر تده       ينيزه يواز !وکړه مهربانيه، را ه  را -

ال خدو   اتده ت، ويدل  پده ډايده  هر څده  ، ا شوپيدامکان  نيمکله به چې يو ې،م

 .يماوچې  يماو

 ېته ستري احساسول او يو څه يو څه وټول چوپ وو، ټولهده چ  و،

 .هنګېرپيل ا ېښېپ ېدا د کوم ولو،ټپه الره وو

پدالر يدې د نکنددن پده حدال      ...ی، ښده  دوان د  يدم اوڅده بده و  !ډدر ښده  -

د  او هددده ال هماهدده شددان خپلددو بددې الريددو تدده دوام ورکددوي،      پددرول دی

 پدر  دای   ېد د. خبره ده ۍياحيبې او شرم د.تړي ېپس دږامشر په  وپوليس

 .ښه به و ،وای ىته تلل ېچې جګړ

بدډوډي   يېايراف ته يې چدې لده خندد   مخ واړاوه، نا، ماريا ديميتروف

 :ويل ېو لي و،الس ورکړ اونيو

 .چې ميز ته الړ شوی د ىلرسېدوخت را  ېدښه، اوس د -

او يرافينددده  تدددر هدددده وروسدددتهيدددراف او ماريدددا ديمتروفندددا مخکې،

هده سره خپل له  بايد الینيکوچې روان و،دسورو پو ونو هده ډيروال 
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 ر بېدد، رواندده وه فنددا لدده شينشددين سددره يلوااناميخ .وای تدده تللددى هونددډ

ژوليددده خدددوره وه، شدددونډو يدددې پدددراو موسدددکا  و یوددددرې تددده الس ورکدددړ

سدددره ميدددز تددده نېدددږدې شدددول،هدو پسدددې ندددورې    الینيکدددوکدددارايين لددده 

بلددې خددوا پددورې  رکتددار يددې د مېلمسددتون تدد روانددې اوګې جددوړې رنګددارن

وروسددته  دددوه وړاندددې تلددل او تددرماشددومان چددې جددال جددال   بيا،هځېددده

 .وو یاو روزونکو کتار جوړ کړ ښوونکوو رنيدکوبيا

کېدددو هددږ چددې   يددهاوړاندددې وروسددته او بېځ  و اوميزونددو ديددکد څو 

مول،په مېلمسدتون کدې انګدازې    په خورا لېوالتيا س ومينځ او وچوپړان

 ېلدو ندازولو تده يدوت    پچدې سدازيانو هدم خ    به کې وېهمدي شپه  ،جوړولې

 ایمېلمانه کدرار کدرار سدره  د    . يې پورته کړندمي هږ  ېاو د خوږ ېوروړ

 ټوکدو  تېرې نه وې،چدې دمېلمندو دخبدرو اتدرو،    ال څوشېبې .شول ای  پر

او منډو هدږ پده   او د چوپړانو دت  رات   دهدوکاشوهو او چړو ټکالو،

 .وکړ ساز او اواز السبری

خدوا تده مارياندا     يښد دهددې  .ناسته وه يرافينه ،يوې برې خواتهميزد 

نددورې  يددو شددمېراو  فنددايلواانددا ميخ يددېتدده  هدددې ېاو چپددفنددا توتېرديم

 .ناستې وې مېلمنې

سددواره پددوځ  د تددهالس  نکدديد هددده  يددراف،ميددز بددل سددر تدده    ېد همددد

 .دلکېل ليدميلمانه نارينه شين او نور او ښي الس ته يې شين ډيروال

ره د دد و ،وو ىلنيدو  ای واندانو  د  د پاخده عمر د اوږده ميز يدو خدوا تده    

خددوا تدده  ېميددز بلدد ېد همددد اويددر د بدداريه خددوا تدده ېاو پتددر څنګدده  ر بېدد

 . وو ای  رپ ای ، يکماشومان او ښوون

ډکدددو  د واو د ميدددو وجدددامونکرسدددتال خمونو، لدددوړو ، د يڼدددويدددراف

يدې   ۍخدول شنه پټداره   نيده هته چې لوړ مېرمنې ېخپل له منځه، شاکاسو

چدې  و ته لمنېم وخپل څن  ته ناستيې  لېوالتيا هردکتل او په ډ هو په سر
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لمده  ېمبې له هده چدې د   هميرافينې،. جامونه ډکول ان يې هم نه هېراوه 

 سدې د اناناس د لوړ او هټ بوتل له شا نه په تلو ،ې کړېهېر ېدند ېپالن

 هدددې تدده.کتددلډول خپددل ميددړه تدده   يلرونکدد معنددي ددانګړې او  ۍاو يبندد

او دسدپينو ويښدتو څند  تده      ىسدوروال  مخ د ې دمېړهه چدښېدبرداسې 

 د ميدز پده  . یو یزيدال شدو   يې لده دوديدز ډول نده    ل لېدسر   يکونېد لد

هدده   پده خو، وشور يدو رند  او ارام  اې،شر ره ودد ېهده سر کې چې ښځ

 شدېبه پده شدېبه پده     نده دهږددا او خندا اوازوو، ټول سر کې چې نارينه  بل

وړلو او څکلدو  دبې سارو خ ډيروال سواره پوځد  بياره ېپه ت. وېدو وزيات

 دنورو مېلمندو ده دونې لپداره،د    چې يراف،هدهسور سور شو نه داسې 

 .لمه په نامه ونوموه ېم لګيزبېخورا

 ېميندته  ې،ردوه، و خورهشونډو رموسکا يې پ ه ناکهمينچې ر  بې

 :سپړول او ويل يې چې رازونه

  .ى احساس دیاسمان ې،يوبلک ى مکننه  مينه، -

تريې ناسددددتې ناتاشددددې سددددره سدددد لدددده چددددې مخددددامخ ده تدددده  يه رابدددد

څېددددرې  پېير،تدددده نددددوې رارسددددېدونکې.وي ملګددددري خپددددل نددددجنګولې،

 .ورپېژندلې

 ... لړخويې زيال  نويو څېرو ته يې کتل اولږ هږدده،ر دډ ،يرېپ

 ېسدتري يدې  تويده   پسدې ه، په پر لده  ناتاشا چې مخامخ ده ته ناسته و 

 ېله کلند ديدار ،دهددې   کتدل  ېد هدد باريه تده  .ېو ېکړ ېيه خښراپه ب

لده  د مخه يدې د لدومړي  دل لپداره      بېچې څو شي رته ووهلچک ته  لۍنج

دهده   ناتاشدې،  .ى ويليلابد  ېاو زړه يدې پدر  وي مچو کدړي  سره دهه هلک 

ه خنددا وړ  ددهد هوښدتل  ،يرېپ. ته ورلېدږه ،يرېپهم کله کله شان هلچک،

 .څه وخاندي رندي،خو نه پوهېده چې پوخاته هلچکو ونيزخند ،نجلۍ

 بيدا و، خوا تده ناسدت   نييلي کاراژو نه لرې،د سونياچې له  الینيکو
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پده   سدونيا  کده څده هدم   .ېکدول  ېخبدر  موسکا ېسره په يوه نا بللدې يې له ه

 ديددې پدده زړه کددې  دا څرينددده وه چې،يددې  ېرېددڅ لددهخددو ، خندددل ظدداهره

ه يددې رندد   بددکلدده . رواندده وه کيسددهو ېدددد زهددر د خوټ ېرخددتېرددددونکې 

ال ونددده پددده ټدددول قدددول سدددره هوږ ېهدددد. ه سدددره شدددوهبددده او کلددده ېدوتښدددت

. د څده شدي پده اړه هږيدږي     او ژوليا الینيکوول چې واوري،ه کرېتپسې،

کسدانو  هددو  د او  شا و خوا څارل ۍنا قرار درېپه ډ دماشومانوښوونکو

  .ازاروي مانچې ماشو کاوهچمتو هبريون ته  ان  يې وړاندې رپ

نومونده د   وخدوړو او شدرابون   ولدو ه ده کولده چدې د ټ    کيجرمن ښدوون 

يې په خپل ليک کې خپلدو خپلواندو تده     بياته وسپاري چې  يادلپاره  ېد

د ه د ميز له څنګد  هددچوپړ  نيمنو له دې کبله که کوم وخت به يو  ،کيولي

هدده  . سدخت بده خوابددي شدو    ، هددد نه دروسره  هد له،کې  و په وختددرېت

، دا بده يدې ښدودله چدې     ېکړ ېبرند ېبرند ې په يېورو  تريو او یبه تند

 پده دې خوابددی دی   لېدوال نده دی،خدو دی    س تده راوړلدو  الد شرابو د دی 

د تنددې د ماتولو،نده    چې،هې وک په دې نه پوهېږي،چې شراب ده ته نه

 هده هدواړي دهددو  چدې پده رښدتيا   دپام وړ دی ددې لپاره  د بخيلۍ بلکې

 .او په دې اړه خپله پوهه زياته کړيیيت او توپير پوه کي په
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 ډيدروال . ېددد دم پده دم تود  ېخبدر رخه کې ميز په کوزنۍ ب نارينو دد 

 هيدو  ېاو د هدد  ېره شدو پد ترزبدور  کدې خ  پده پ  تګدالره  ېچې د جګدړ  ويل

ده هدم   وه، ېليدږل شدو   قوماندان ته ستر د ډايي په الس يڼه چې ې انګړ

 .لې دهليد

 :شين وويلشين

پده   ؟ هدده ئه دو تده   ېجګړسره ناپليون  لهموږ ه بال کومږم ېنه پوه -

زمدوږ وار نده   اوس چې  ويريږمدې له هرور مال او  يانوداتريش يو يوزار

 .وي

 وياړمن، تندمزاجه، ىهټ، جګه ونچې ،ډيروال المانيروسي  دهه

 هددده.شددو ېوندددهد شينشددين لدده خبروخوابدددي  و،پددو ي او هيوادپالدده 

، ادا کدول تدوري يدې سدخت     ندرم او ( اِ) پده (هيد ) وپه څېدر رنيهب لکه د، چې

 : وويل

 .او تاسدو نده ښده پدوهيږي     مدا ر ټولدواک تد   ؟  کده چدې  ېول ئيېږپوه -

شدي  ه ند ، هد يادونده کدړې  ويندا کدې   خپلدې  پده  ښداهلي  هده ! هيرانه ښاهلي

 روسديه يواښدوي،هوکې   چدې  ويدوري تیاوتده   ېه بد تد  يدواښ هده  ایدکې

 خدو دا ...ته  ټلوالوسپې لي دهېوادنوم،دامپراتورۍ دري  او، ت تهمنيا

داسدې  . ټينګدار وکدړ   ېلمد پده ک  ټلوالدو يدې د   ېڅ څريندده نده وه چدې ولد    ېه

 وخده پده همددې کلمدې کدې ندښدتې وه      ټينګار، چې يدواکې دهدده ټولده م   

رسدمي  د انګړتيا له مخدې يدې چدې    حافظې  ،دخپلې نه اشتباه کوونکې
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 کرښدې  ېلدومړ ،د جګړې د اوربدل دخبرتيدا   ،يادوليادو له  يادښتونه يې

 :تکرار کړل بيا

موخده پده دې کدې ده     کېونليدنۍ او نه بدياو يواز دټولواک هيله»...

پو وندو   داوس  ا،په اروپا کې د سولې دپدوره ټينګښدت لپاره،همدد   چې

لو سدرته رسدو   د ېکدړ پرد شدي او ددې  خو ولورته هبپولونه له  يوه برخه

 .« يپيل کړ ېه  ېنور هرالپ

 گدراف ه يدې د  رالپ ديياد خپلو خبرو د ت او هده خپل جام په سر واړوه

  :په تويه يې وويل کوونکي يوه نوحيتخوا ته ور وکتل او د 

 .له دې کبله! ښاهليه درنه، ېهوک -

 يې پددرموسددکاپدده داسددې حددال کددې چددې  تريددو کددړ او  یشينشددين تنددد

 :وويليې په فرانسوي او روسي يډه ژبه ، خوره وه شونډو

  : ید ىلدداور یيرانه سرکاره، دا عالي متل د 

 .ناست به وې په کورکې خپلې زهنې به دې اوبدلې-

 :خبرې اوږدې کړې او وې ويل نشينشي

لده خپدل ټدول واک    يدې  سوروف . یله حال سره ښه برابر ددا متل زموږ

تاسو نه پوښتنه کوم،هده سدوروفان مدو چېدرې     له تری تاالن کړ،زه ،سره

 دي؟

 :وويلپه سوک واهه،يې ميز ډيراوال چې 

ګدړه وکدړو او   جپدورې   کېڅداڅ  يتر وروست ېوين ېد خپل بايدموږ  -

مدوږ  . وخت به هر څه جوړ شي هده.  ار کړوټولواک نه تر خپل  ژوندخپل 

ته يدې ښده زور    کېشو ټ "الیکو"د .وکړو ېکم خبرې بايدشو  الیڅو کو

 :ويل ېته مخ ور واړاوه، او و يراف،يې  بيا ،ورکړ

 .پېښې داسې څېړو،ياران زاړهدسپاره پوځ موږ  -

 اوردددو  ه چې د جګدړې د خبدرو پده   ت الینيکوپه دې وخت کې يې مخ 
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و پده  يې ده ته کتل ا ټولې  يرکتيا او پهبل چاسره مرکه پردښې وه له يې 

 :ور واړاوه او وې ويلمخ ،شروشور کې ده ته هوږ هوږ و

  ؟ئتاسو  وان سواره يې څنګه څېړ!ميهښه زل-

پده الس کدې    ،قداب يدې  و ىاخيسدت يبڼدۍ نده يدې اور    لده  چې  الینيکو

سدۍ برابدرول   يواهوڅده خدو م   يدې پده داسدې    چورالوه او دشرابو کنډولي

 :، واب ورکړسره مخامخ دیيوه ستريواښ  لهچې يواکې همدا اوس 

دوه روسدان   دی،پده دې بداور دی چدې   په پوره تويه سدتا خبدرې منم،  -

 .ومري او يا بريالي شي بايديا الرې لري،

وروسته دی هم دنوروپه څېر په دې پوه شو چې،په دې  تردهې خبرې

، ندو  ويل شوې خورا رسمي او دده تر کچې لوړهوينا  دهه ،وخت کې دده

 .او بې وخته وه يها که بې  

 ىه وه، يدو سدوړ اسدويل   ناسدت  ه لدږ هدده خدوا   څنګد  له، چې د هده اژولي

 :ويل ېاو و وويست

  .ېښکل خورا، خورا ښکلې وې ېخبرستاسې -

 او تدر هدوږو   هددد ورږد ا پده وخدت کدې ټولده    ددد د هږ الینيکو،دسونيا

 .ه پورې اورميږاوې هاړتر لېنيو ږوتکه سره شوه له هو

يددې  سددر ېد منندد و هددوږهددوږ  تدده پدده  يددر  چددې د ډيددروال خبددرو ،يرېپ

 :وويلاو وې  ښوراوه

 .ييوادهه ته وياړ  -

 : يې کړه چيدهميز په سوک وواهه او  بياډيروال 

 .وي ېهمداس بايدافسر  ينيرښتپوځ  سوارهد !افرين  وانه -

اڅاپده د ماريندا ديميتروفندا،    ن،خوانه ېدميز لده هدد   وخت کې ېپه د

 :چې ويل يې ل شوددواورآواز  ىناول

د  ېهددد ی؟د ړیو شددور مددو جددوړ کدد اشددر  ېچددې داسدد دا څدده خبددره ده-
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 :ويل ېاو و ته مخ ورواړاوه ي پو سواره پوځ

 ؟ئڅده داسدې ميزونده ټکدو    ؟ دا په تا څه شوي چې دومره ميز ډوبدوئ 

مخدې  دي سي پو يان څه فکر کوي د فران ؟ئي ياخيستچاته داسې اور 

 ؟ئيواښونه کو داسې، چې ته والړ دي،

 : هږ وکړ ،په موسکا يپو سواره پوځد 

 .يماورښتيا  زه،-

 ېد جګړ ېزااو يو ې، ټول يوازېکړ ېخوا را چد ېد ميز له بليراف،

تددده روان   ېجګدددړ  زویزمدددا   !يوره،ماريندددا ديمتروفندددا  ، ئکدددو  ېخبدددر

 !جګړې ته.ید

بددې لدده هددده چددې ريددا ديميتروفنددا، آواز د مابيدداندده ې خواد ميددز لدده بلدد 

 :را اوچت شو،کومه لېوالتيا په کې احساس شي

و خبدره نده ده، څده    ددد د زورلدي دي، دا خدو   تلته  پوځڅلور زامن  زما -

هدم پدرول   کده دخپدل کدور پده بړسدتن کدې       . ږيکېکوي، هده به ی چې خدا

 مهربانه دی یپه ډير کې هم خدا ېګړجد . هېردږې نه مر د ،يو

 .ييواده، رښتيا  سمه -

د  سدر کدې  يدو  دميدز پده   . ېشدو  تدودې  خبدرې  بيا په بېالبېلو ډلو کېاو 

 .ډلهد نارينو  سر کې بل پهميزد او ډلهښځو 

 :ته وويل ېکشر ورور، هد ،د ناتاشا

 ؟ ئپوښتننه، !يوره  ؟ئولې پوښتنه نه کو !ئوين -

 :ناتاشا  واب ورکړ 

 .پوښتم، پوښتم -

سدۍ  يواکې دمپه  ې وه،تکه سره شو اورچې ناڅاپه لکه  رهېڅدهدې 

چددې دې تدده  يددې تدده يددر ېپ،ه څېدددپاهده، .او خوښددۍ نښددې څريندددې وې 

يدې  ې مدور تده   خپلد  او هرکړولنه ب ونيو هوږ دکې وپه کتمخامخ ناست و،
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 :وويل

 !مورجانې -

ماشدومانه هږ،انګدازې    يميز دهدې له يويل نه را پورتده شدو  ټول  پر

 .خپرې کړې

 : پوښتلو ډار ردپه ډ يرافينې

 ؟ئيواڅه -

په يواښمنه ،ېليدو ېنښ ۍد شيطانيې ره کې ېپه څلور  چې د خودا

  .سر او الس وښوروليې په تويه نه مننې داو 

 .شوهخوره چوپتيا  بڼډار رپ

  :وکړهيې نګازه ال پسې زهرد شو او  ې اوازناتاشد

 کوم شيريخ به وي؟ !ېمور جان-

مارياندا   ،ینده شدو کدوال    کړي، خو و يدې  تندی تريوهوښتل  يرافينې

ته وښوروله  ېهادل يوته، د يواښ په تويه ناتاشديميرتوفنا خپله د ش

 : ويل ېاو و

 !ېقزاق ېا -

 ،مور او پدالر تده کتدل    ېډول يې د هد نيزپوښت پهلمنو چې ېزياترو م

 .څه وکړي بدل کېنه پوهېده چې دناتاشې ددې کړو په 

 :وويل يراف

 .سره يورم تاله  اوس به -

هرکلددى  ې پدده دې ډاډمندده وه چددې دهدددې د کددړو بدده پدده خوښددۍ   تاشددنا

 :کړه چيده يېخوښۍاو  تيازړور ناز، ال ،پهيکېږ

 ؟ي،شير يخ به راوړئمورجانې ،څه فکر کو-

 خددوږ شددوي وو، ډوډۍڅددورب پيتيددا چددې لدده خنداندده يددې بدد او سددونيا

 . لپټ کړ انونه 
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 يدې  يکتل،پده بنګهدار  وروکشدر ورو تده   خپدل  او  يرېپ بياناتاشا چې 

 : وويل

 .پوښتل مېچې و لليد ېود -

 :ماريانا ديميتروفنا وويل

 ..،تاته يې څوک نه درکويخو شيريخ شته، -

ديميتروفندا نده هدم و نده      له ماريدا  ه،ددډار ې نور،له چا نه،نهچ اناتاش

 :ويليې و هدې تهډار شوه، 

هدده نده   رنګه کوم شيريخ به راوړي،زما خو،هوړ ماريانا ديميتروفنا

 .يږيخوښ

 .رو له خوند سرهزد يا-

 :کړل چيدهدوته ورته کېده،چيناتاشې،چې اوازيې 

  !نه-

 کوم شيريخ ،زه هواړمه پوه شم،کوم؟ ئيوامارياديمترفنا راته و

مېلمانه نورسره ټول  هدویمتروفنااو يرافينې وخندل او له ماريا دي

کې ،بلټولو خندل،خو نه د ماريا ديميتروفنا  واب تده  .هم په خندا شول

 ماريددا دچددې داسددې داو يرکتياتدده زړورتيا کېندهدددې نجلددۍ حيرانددوو

 .لې وهدديميتروفنا په وړاندې در

کدي  لرون (ميدوه )،ترهده پدورې پده کدرار نده شدوه چدې د اندانه        ناتاشا

 . دديې وانه ور شيريخ د راوړلو زدری

 ،راوړل شددولن ايشدديريخ تددر راوړلددومخکې شددامپ  کدديدانددانه لرون

وهږول،يراف،لدده يرافينددې سددره ښددکلول،مېلمنو  سددازونه  بيدداسددازيانو 

يدراف او خپدل مدن  کدې      يدې  ويلده،دميز پدر سدر    کېچې يرافينې تده مبدار  

کدې د   يوا يندو  د  نورو پده  و اوکيد څو-چوپړانودميزوندو .جامونه جنګول

پخدوا  لده  په جوړولو کې تلوسه او لېوالتيا زياتده کدړه او مېلمانده     ډوډۍ
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بېرتددده څېدددرو شدددويو خوښدددو  الاو  ،ال سدددرو شدددويو پددده ال تانددددو شدددويو  

 .مېلمستون او د يراف کوټې ته راستانه شول
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 ېډلد  دسديالۍ  د لوبدو . ميزونده سدم شدول   لپاره لوبو  او پاڼو دقطعو د 

څددوک پدده ، مېلمسددتون یلماندده څددوک پدده لددو ېم يددراف،د . ېشددو ېجددوړ

 .شول ای  رپ ایاو څوک هم په کتابتون کې   مېلمستون کېکم

 ېپده الس کد   ېقطعد  ېخپلد يې په چټکۍ،موسېدهته  ټولوچې يراف،

 ېلدده هددده خددوب سددره منګدددول     سددختۍ يددې  خورا پدده  اړولددې راړولددې او  

ديرافينددې پدده  .و یور سددره روږد یورورسددته د ۍ، چددې لدده ډوډ ېولنرمدد

. ټدول شدول  وا تده ور شدا و خد  او چن  پيانو وړې  وانان د  خوښه او بلنې،

ال بدې  ...ناسدته او  ېسدره ک چند    لده  بلندې د ټولدو پده    اژوليد  دمخده تر هر چا 

پده مرسدته،   دلدو  ېنورو پد  ېهدوروسته، ېد تر. ېيې وهږول ېندم ېلبې

 دوق ذ د ښده  ۍموسديا د کدې  من  په دټولو نه چې  الینيکواو  ېله ناتاش

 وسددندرېچددې يددو څ  هکددړهوښددتنه ودل،ېکو پدده نامدده پېژندددل   خاوندددان

يددوې دبلکددې  ماشددوم پروندديندده د هدددې تدده نددو چې نددورې،ناتاشدد. يدديواو

 دان   ېردد ډپده  ، هدم  هددد وياړ هدده  ېدپده  او  پېدلې، په تويده کتدل کېددل   

 : وويل ېهوښتن

 ؟يماوڅه و،ئيواو-

 : واب ورکړ الینيکو

 .دکلوچ،په نامه دمينې سندره -

 : وويل ېناتاش

 سددونيا رښددتيا، ، اوهراشدد دې خواتدده !هباريسدد .ئکددو، ژر ئنددو را دد -
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 ده؟  ېرېچ

تر ستريو نده  يې  ېخپله ملګرچې  خووکتل، خوا ېهد خوا ېدې،هد

هلته تده ورسداوه،   ېکدوټ  سدونيا يدې د    انووتله،  ېشوه، په منډۀ د باند

 سدونيا مخده کړه،  ېتده يد   ېه کړه، نو د ماشومانو د لوبو کوټا نپيدهم  ېي

والړ  کددې د هليددزپدده دبه ،سددونياې چدد شددوه ناتاشددا،پوه. هلتدده هددم ندده وه  

د رسددتوف د ،ندوقادد څندد  کددې والړپدده دالرې  اد .يو تددر شددااددندوق 

ناستل او ېهرکله هلته ک دوی. و ای  ېالدلو د زړه خوېکورنۍ د تنکو پ

کميه په هاړه چدې   بېيال سونياپه رښتيا هم . ېبه يې کول کيسې ېخپل

خيرنده او  يدې  ادندوق   رپد  نازک او ښکلي السونه يې تر مخ تاو کړي وو،

 ې ژړل، چېي ېداس .هوپر مخ پرته  څېرې توشکه هوړولې او دا پر هدې،

په هدده   چې ې مخناتاش د.ېددريږد هې يې دژړا له زوراوږ ېنازک ډېنببر

او  ډوب ېو شدور کد  ا، په خوښيو او شدر  دجشن په وياړ نامه ،ددې دورځ

او لده   د خوښۍ  ال يې لده سدتريو ورکده    .مال شو ناڅاپه بدل او، و تاند

 .ېشو ېسوشونډي يې بړاو  دداورميږ يې وريږد. هددودر ن ا

 ؟څه خبره ده ؟ئڅه شو يهواو نياسو -

و سدره د  ېدد ينګج لده  ېينګده کدړه، د خدول   جخولده   يده لوخپله  ناتاشې،

چې پدوه   ېله هد ېب ،کې شېبه ېپه همد. بد رنګه شوه ېره ال پسېڅ ېهد

پده   ېشدان يد  ماشدوم پده    د ،ژاړي سدونيا کبلده چدې    ېزې لده همدد  اشي، يو

، يدي واواب وتده  د   ېهدد اوهوښدتل سدر پورتده     سدونيا . ساندو پيدل وکدړ  

په  سر ردپښو پ،هسې اناتاش. او خپل مخ يې پټاوه دهوس يې نه کېمګر 

 ېږ کددېدداو خپلدده خورلنددډه يددې پدده هناسددته  ېتوشددک ېشددين رنګدد ېهمدداه

، کددړل زړه او قددول را ټددول ،سددونيا ېکدد ایپدده پدد. ېښددکودله او ژړل يددېک

 :شوه وخبرپه او  ېپاک ېاوښک ه له ستريو نه يېڅېدپا

ال ...فرمددانږدولددو ېلد ههدددد،وروسددته  ي ۍونددا ېيددوتر،الینيکو -
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  ...هده خپله ما ته وويل. ..ید یشو السليکوخته 

وو،  ې، هدده کاهذونده چدې پده الس کدې يد      ېهدد ) هوکې،ما به نده ژړل 

مدا بده    ما به هر څه زهملي وای،(شعرونه وو الینيکود  هده ،راوهوړول

پده زړه کدې    هدده ده پوهيږي، چې نهې وک ...منه پوهېږ، مګر هېڅ نه ژړل

 ... څه دی

د پدداک، سددپي لي او روت  ېد هدددژړا،  ېد هددد. شددوهپدده ژړا  رتددهېاو ب

 .و نهڅريندو حرو

 :او وې ويل نيسيدخپلو ساندو مخه و بيا يې ه ه وکړه چې

تدا سدره رخده    لده  کېددای شدي تده داسدې وانګيدري چدې زه       ... سخ په تا -

 :هدې په زړه کې وويل...ید يران تهباريه هم را ...ئي ته ما ته يران ...لرم

 ،هۍ خنډ نه دينيکمرد  وستاس څهڅ ېه...ید خواخوږی خوراهده  -

دکاکا،مامدا او   و کدې روسدان پده  )...ید زوی دتدرور  اخدو زمد   الینيکدو خو 

خپدل سدتر پداپ اجدازه      بايدد  (سدره نکداح نداروا ده   او لوڼدو  زامندو  له ترور 

 مددور جاندده فکددر ندده کددوم،   لدده دې کدده تېرشددو .شددتهاجددازه ن کندده ...یورکددړ

 يدې واونده  (مدور يڼلده او دمورپده نامده يدې يادولده       هخپل،يرافينه سونيا)

ې سدخت زړ  چدې زه  يدي واويا بده  . بربادوم ې نهراتلونک الینيکوچې زه د 

رښدتيا خبدره دا ده چدې پده      خدو  دچا ښه هېروم،هده به حد  ولدري،   يا او يم

را تده   ټدول  ېهم هدده او هدم تاسد   ( اليب انځور کړټټر يې  رپ)قسم  ایخد

هيږم مدا  ؟ نده پدو  ېهده هدم نده پدوهيږم ولد    ... هيوازې وير ېول. ئران ياستي

څه تر هواړي هر ېزړه م. مننه کوم تاسو ټولو لهزه  ؟هده ته څه بد رسولي

 .تشه السه ته مې دښمن يې ،ييواڅ نه لرم، ېمګر ه ار کړم،تاسو 

 هپددد بيددا پدده السددونو او    ېسددر يددد ،وهږدږي الیکوندده شددو   نور،سددونيا 

لدده ،ېرېلدده څ هدددې د ،خوهکړدالسددا هناتاشددا هددد.کددې پددټ کددړ ديسددرودږ

پده درد او   خورلندډې  ېخپلد دهدده د زړه لده کدومې    څرينده وه، چې  يهاور
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 .ېږيپوههم،

 :کړه چيدهناڅاپه يې 

 .رښيا ده،رښتيا ده -

يددې  علددت ىهمونددو رښددتينورنياود ټولددو  سددونياچددې د يددېواتدده بدده  

 :ید موندلى

نه  ې؟ همدا سید ىڅه ويل ې،ويرروسته،و ېهرمله هرو مرو تا ته  _

 ده؟

پده خپلده    مدا ندور  او  په خپله ليکلي دي الینيکوعرونه دا ش،ېهوک -

 :ويل ېا او وپيدميز  پرهده زما  ې،وير. ليکلي

 .ئښيوته  ېمورجانبه هده  -

هم وويل چې،دچا دښو درناوي نده کدوم،دا چدې مورجانده بده       يېااو د

ژوليا سره له ماسره واده وکړي،هده به له کړي،هده ه هې کله اجازه ورن

ندو  !ېناتاشد  ندو ...هددې سدره  لده  ورځ، هدده ټولده   !ئتده خدو يدور   .واده کوي

 دڅه لپاره؟ ولې؟

 پده ، ناتاشا هده را پورتده .زياته شوه ېال پس وروسته ژړا خبرو ېتر د

 ووسدتري ډکپه اوښکو  نه په ډکې خو لې او لهه خندا ل،هيږکې يې ټينګه

 :ولهکخواخوږي  ېيې د هد

دهددې خبدرې مده     !زړه سره ،د ې مه منهخبر ېد هدته  !سونيا ېيران-

څده  دڅدوکۍ پدر سدر    سدره   الینيکدو  لده چې موږ دواړه  دیستا په ياد  .منه

 !يدوره يو ماخوستن نا وخته شدومه دم و،   ؟کنه یياد نه دپه ستا  ؟وويل

ې زمددا لدده يدداده وتلددي چدد    چددې څنګدده بدده کددوو؟   کددړهکددړه وپردټولددو  مددوږ

تده   .رڅده اجدازه شدته   هدومره مې په ياد دي چې،هرڅده ښده او د  څنګه؟خو 

او ی د یتددرور لدده لددور سددره واده کددړ ېد خپلدد الال، شددينشينچددې  !ويددوره

څ خندډ نده   ېويل چدې دا هد   خو يهراب او .موږخو،دترور دترور لوڼې کېږو



 

٢1۳ 

 :ناتاشې،دوام ورکړ.لري

. یپوه او ښده هلدک د   خوراهده  ،څه هده ته وويلئ، ما هرږېپوه ته-

د زړه  مهربداني ، ېته مه ژاړه، مه ژاړه، زما يراند . ینه خبر دهده له هر څه 

 .سونيا ېسر

 :او دوام يې ورکړکړ يې په خندا هده مچو  بيا

 یکدل پده خددا   تو. بدال دې پده پسدې وي   . ده ۍنجلد  هنيتد خورا بدويره  -

بده   الینيکدو  ،يدي واهدده نده   تده هدم    ېمورجدان . ږيدټول کارونه جوړ. وکړه

 .ینه دخيال کې هم په  اد ژولي،هده . ييواه وخپله ورت

مسددت  بياپيشددونګوری،، دهېددپاڅ ،سددونيا. سددر مددچ کددړه رپدد ېيدد هددده

لکۍ وښوروي ،چمتو دهه چې دښېدبر ېداس،ې لېدو يې ېستري شو،

 .لویاو دپخوانى عادل په څېر،هرڅه په خپلو منګولو وچور

 :ويل ېاو و ېکړ ېبرابر ېيې خپل کالي جوړ او څڼچټکۍ  په

 ده؟ ېهمداس یو خداا؟ ته ئيوا؟ رښتيا ئوفکر ک ېته همداس -

 ،سدمول  ويښدته را وتلدي   کوڅيدو نده  لده   ېخورلنډ ېخپلچې د ېناتاش

 :ويل وې

 .يماوباور وکړه، رښتيا  ی، په خدايماورښتيا -

 .او دواړو په يډه وخندل

 .سندره وبولو ې،نچېبه د  سښه، نو در ه او -

 .ه در -

 : ويل ېه او وددناتاشا ناڅاپه ودرد

تده ناسدت و،    پر سر زما مخدې  ميزدچې  ،يرېپ هده څورب، ئږېپوه-

 .ږي، خندا را يددياار چې هر وار هده،ید یسړ در دخندا وړډ

 .ته منډې کړې هليزچې ناتاشا،دنه وه،ته رسېدلې  ایره ال پبدا خ

د  ې،و ېنښددت  ې يددېجددامو پددور بڼکددې وڅنددډلې چددې    هددده ،سددونيا



 

٢٢١ 

په  له خوښيو ،په ارامو اووټومبلټټر  ډنګر پر وړليې  ونهشعرونو کاهذ

مېلمسدتون  زله الرې هليد داننګو،ناتاشې پسې، بيډکو يامونو او يال

ې نيچيا(کلوچ)ههد  وانانو، ېهوښتن ېپر له پس پهنو ېلمد م. هننوتل ته

. خوښدده شددوه دټولددوتويدده  ېسددار ېبددپدده  سددندره، وويلددهسددندره  پدده نامدده

 :وه، وويله ېيې زده کړ ېندره چې نو، هده سالینيکو بياته وروس

 

 مخ84دروسي متن 

 تر رڼا الندېشپه، د سپوږمۍ ېښکل

 هۍ تووريې کولي شي نيکمر د

 ،کې يوڅوک پاتېچې ال نړۍ 

 کې دتا ډوب دیخيالوچې 

 په نازکو نرمو يوتو

 کويلوبې اور بل په چن   دبيا

 را خوټيږي کې مينه او لېوالتياړيي زپه 

 اړي،او تا  ان ته ورهو

 چې دا وال دستريو رپ دی سافسو، خو افسوس

 دي وفا بېاو لمر دواړه  ىسپرل چېافسوس 

 

په مېلمستون چې نه و ىرسولته  ایپ،بند ىوروست ېسندرهده،الد

 اددد په ريږد ه مک هله زور دډبېدو ، سمدالسه د پښوانوکې ناستو زلمي

 .وهانګازه هم خوره شکېدو تازه  د سازيانو دهاړو د راوسته او

تدازه   پېيدر ،په دې پلمه چې شينشين. کې ناست و حجره کې په ،يرېپ

هدده  لده   ېاتر ېسياسي خبر لپاره بې خونده، پېير د،ید ىراهلله بهر نه 

 . شول ایسره يو   هدوی لهنور هم  ې ين. ېکړ سره تودې



 

٢٢1 

ته را ننوتلده او مخدامخ    حجرېو سره سم، ناتاشا دېلېپد  ۍد موسيا

 :خندا مګر په سپين ستريۍ يې وويل ير ته ورهله، پهېپ

 .وويل چې تاسو ن ا ته را وبولم ېمورجان -

 : ير وويلېپ

خددو کدده تدده مددا تدده   دن ا،پدده خو ېدددا کددې تېددر ندده وزم،  ډاريددږم چددې   -

 .بله خبره ده بياالرښوونه کوي هده 

ور تددده يدددې  ېدلدددېنکدددۍ پتاو ېټيټدددور ېلوګدددمن ېشدددډل ېهدددده خپلددد

 .ېکړ ېوړاند

او سدازيان سدازونه سدر     ېهم جدوړ  ېجوړ ېنورهيله چې  ېپه دپېير،

پدددده الر  ېسددددتري نددددگڅتددددر  ېجددددوړ ۍتنکدددد ۍکددددوچن ېلددددخپدکړي،

لده   چدې  هېدد ياخوښدۍ نده پده جدامو کدې نده        دې کبلده لده   ناتاشا له .ددودر

 ،دټولو مخکدې هږددږې او  سدره يدو چا  ه راهلدي بهدر لده  هده هدم   ، انه مشر

 . ن ېږي

ار کدې يدوې ښدځې    چې په بڼدډ  وه (پکه)ببوزۍدهدې په الس کې هده 

پکدده يدده يددوه  ددانګړي تويدده   ه،هدددېې وهدددې تدده سددپارل دسدداتنې لپدداره 

او دهددې  ( هو ښورددا چېرې زده کدړې خبر چې هدې دهه  خدای)ښوروله

 .سره خبرې کولې له شا نه يې خپل دن اله جوړې

پدده يې وليددده تېرددلدده، دهدددې پدده  تدداالر چددې کلدده لدده  هيرافيندد همشددر

 :وويلموسکا،موسکا 

 ! ئويور !ئويور-

 :وموسېده او وې ويلناتاشا،تکه سره شوه ،

 څه دتعجب وړ دي؟ !دي؟دلته مورې؟څه شوي ييواته څه -

 دل،او يدددراف ن ېددد ماريدددا ديميتروفنددداچې، رې کدددېحجددد پددده هددددې

ددخددوا دو کيدددڅوکې، اینيمددپدده  درددديم وارد دچټکددې ن ددا (کوسددزاي)



 

٢٢٢ 

ران او يد  بيدا ،زيال شدمېر مېلمانه،پده تېدره    څېدد شروشدور پا  کولدو  آخوا

د پيسدو ک دوړې يدې    ل،ددوروسته سره وښور پاخه عمري،تر څه ناستې

او د ( خو قطعي په پيسو کدولې   هدوی)ېمنډل ای  پر ایپه جيبو کې  

، يو مخکې،پده ډددرې خوښدۍ او وريدن تندد     دټول .ل ېدددرې خواته خو

ن داير پده شدان پده      يدراف،د بالدت د  .او يراف روان وو ماريا ديميتروفنا

ا چې دخوښۍ او ټوکې نښې په کې څريندې وې،مدال کدږه   داسې يوې اد

او يددوې  هددده چددې ټټددر ډالددۍ کددړی و .او ماريددا ديميتروفناتدده الس ورکددړ 

 .ه  لولده څېدر هده د ه،ددترې ور موسکا چې رندانه او دخوښۍ  يرکتيا

دسددازيانو د پددام  ه،رسددېدتدده و ایچټکدده ن ددا پدد (کوسددزاي)همدددا چددې د 

يې هږ  ويلن هږونکي مړنيکول،په لوه يې،السونه سره وپړاړولو لپاررا

 :وکړ او وې ويل

 ؟ئش ئوپر،ندمه هږولکي نيلوته د دا !سيمون-

 دوانۍ کدې هدده دې     ده او پده ېداهده ندمه وه چې ديراف خورا خوښ

 (.ا ن ا ده ېددچټکۍ خووپر،کي نيلودا) .و دلىندمې ته ډير ن ې

ې پده  چدې لده  انده مشدره سدره ناڅي،داسد      وه  ناتاشا داچور هېره کړې

 ،ېرسدېد ه ور ووتد  نګن چدې سدر او تداو شدوې کدوڅۍ يدې       مال ماته شوه

کدې انګدازې يدډې کدړې او      ادالون  په ټدول  وړې خندا کړسهاریدهده دل

 :کړل چيدهمېلمنو پرتر هده نه په لوړ اواز په خپله يې 

 !هواړي وناڅي !ئر ته مې ويورپال !ئيورو-

 

ه خدورا خوښدۍ   کې وو،پ االونپه رښتياهم ،ټول هده کسان چې په 

کدې  ن دا  پده  يراف،.لورته ستريې اړولې وې او لېوالتيا،د خوشاله بوډا

چې تر ده لدوړه، والړ  ،تر څن  ،ماريا ديمتروفناېجوړ محترمېخپلې د

 يد ن ا ندمدې تده ښدورول،په داسدې حدال کدې چد       هده خپل مړوندونه  ،هو



 

٢٢۹ 

پښې يې  ،لېلوچور وې،په  انګړي اندازې يې لېنيووږې يې هسکې ا

چې دده پده  مکدې وهلدې او پده هددې موسدکا،      ندمې ته په پام سره  دن ا

ته چمتو کدول چدې راتلونکدو څدو     څه ان هده چيڅېره يې ال هوړوله،نندار

 تدده ورتدده،د( يددو ډول ن ددا ده )ترپاچکددا دهمدددا چددې .شددېبو کددې پېښددېدل

د دددددرې،د ه،دددددونکې ندمددده وهږلمسدددسدددندريزه اون ا وپرکيددد نيلدددودا

 را چوپړاندو ښځينه له او بله خوا  له نارينو ادروازو دواړه خواوې،يو خو

  .ډکې او ټولو له موسکا نه په ډکو خولو د کوربانه ننداره کوله

 :نه يوې مينځې په لوړ اواز هږ وکړله ډلې دچوپړانو 

 !باز!نو زموږ بابا،باز دی -

ه چدددې ښددده  ېددددخپلددده هدددم پددده دې پوه  یده،ديراف،خدددورا ښددده،ن ې 

او ندده يددې هوښددتل چددې ښدده    کددوالی شددو يددې ندده ن ددا جددوړې د څي،خونددا

هددده جګدده وندده والړه او خپددل دراندده او قددوي السددونه يددې ښددکته    .وندداڅي

خو يدوازې د  (ړې وهخپله وړه ک وړه يې يرافينې ته ورک) وړند کړي وو

يراف،پده ټولده لندډه    هدده څده چدې د   .لده  ېدڅېدره ن  ښکلې خو،هدې  يږه 

 ېدددره اوديمتر فندددا،يوازې پددده خنددددنۍ څ ل،دمارياناددونددده کدددې ښدددکار 

ه چې يراف،کده  هده څ ل ،خوددپزه کې راڅريند مخ پورته ونکې ېدخو

او دخپلدددو پښدددو پددده    يدددراف بددده دخپلدددې احسددداس بښدددونکې لېوالتيدددا    

ن د دان  ياچننددار کدې  کښېناسدتو  و او څېدپاا، ېدچټکتيا،ښکلې خو

په ،سدره و جديتده   دخپلدې ټدولې حيداا    ديمتروفندا هدم   ماريدا  لېواله کدول، 

ناسدتو  لندډو کې  وږو ښدورولو او پده ن دا کدې د    ا ا،نرۍ نرۍ ېدکراره خو

د مېلمندددو پددده زړه تددداالن   او زړه وړونکدددو نرمدددو چورلکوندددو  وڅېدددداو پا

ټولو مېلمنو په لېوالتيا او مينې،يراف او مارياديمتروفنا تده  ...جوړاوه

ناتاشې،دټولو حاضدرينو لسدټونو تده چدې هسدې هدم        .ستريې ينډلې وې

سدتريې خښدې   ونکې جدوړې   ېدد دهدې ن پده  بې دهدې لده سپارښدتنې نده    



 

٢٢4 

د ن دا پده   يدراف، .ر ن اته ويدوري الس ور اچاوه چې ددې دپال،ېو کړې

بدلوله او دالسونو په پړکولو يې سدازيان ال د   شېبو کې ژوره سا نيو ند

دی پخپله ال په چټکۍ،ال پسدې چټکدۍ او    .چټکو ندموهږولو ته ه ول

 د ده اوېد دلېونتدوب ترکچده ن   پسې چټکۍ،په خورا مينې او مستۍ ال

هدده  . هليدچورو تر شا اوخوا ديمتروفنا د ماريابه سر پر  پوندو او يوتو

ه يد ا تدر  ناسدتې  هددې د  و وروسدته د رسدېد تده   اید ن ا تر پد  خپله جوړه،

پدده خولددو کددې لونددد   ...ړدرندداوي وکدد  ېيدد وړاندددې ردهدددې پدد .بدريدده کددړه 

ې وشدورک اناتاشې دالس پړکولو په شدر   د بياانو په تېره چي،دنندارلوند

دواړه ن داير  .يې خپل ښدى مړوندد پرانسدت او کدړۍ رنګده يدې وښدوراوه       

يددې وودسددتلې او پدده دسددمالونو يددې خپلددې خددولې      ل ،ژورې سدداددددودر

 :په دې وخت کې يراف وويل.پاکولې

 .ل ېددهه شان نټول زموږ په وخت کې  او !هوکې يرانو-

يددې اوږده او پدده سددختۍ   بددډوهل او لسددتوني مارياديمتروفنددا،چې

 :،وويل يستهو اژوره س

 .وپر کي نيلودا بچک دې مړشه،-
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 کدددې، ادددالوند رسدددتوف،د کدددورنۍ پددده پددده هددددې شدددېبه کدددې چدددې،

ناسددمې  د شددپږم انګلددز پدده نامدده د    يددېډدددرې سددتومانۍ  لدده سددازيانوله 

او  تده مېلمانده ن ېددو تده،ه ول    ې ندمد ندوې ناسدمې    کمپوزهږددونکې 

 ه،پر يدددرافنيدددوچمتدددوالى  دماښدددامنۍ سدددتړو اشدددپزانو او چوپړاندددو  

 ،نددور نددوداکترانو. و ندداروهۍ شددپږم يددوزار راهلددى  زړه دد ، زاوخددوفبې

ندداروغ د پټددې خددولې دعددا تدده ه ددول شددوی  .لرلددهندده تمدده  ،وېددددهددده دره

ځلددو او هددده پددورې يمن يوروسددت ،پرهددده ددعددا ويددل پيددل او هددده يددې و

په کورکې هدده يڼده يوڼده او يبڼدۍ پيدل      . ته چمتو کاوه اړوندو دعايانو

پدده وخددت کددې رامددن  تدده  ددرشددل وه چددې ددهدده شددان يددوې پېښددې  شددوې 

چې ه ه يې کوله  دان  کسانو ین او تدفين ک واکوره بهر د يور  له.کېږي

 و دروازو تدر شداپټ کدړي   لويد نده د  ويرجندو  ونکورسېدراپه ياډيو کې له 

ت ايو دفرمد کین دجوړول اول وتاب لپاره ديوه قيمتي ،د يراف دخښولو

قومانددان   دمسدکو پدو ي لدوی   .ريې پده الره وو سدت  دترالسه کولو لپداره 

او ندامتو سدړی و او    ايکاترينې په وخت کې لدوی ې دويمچې د ټولواکې 

و پده بدل   ران يد يراف دحال دخبرتيا لپاره خپل ياو په پرله پسې ډول يې د

جاج واخلدي   زاوخوف،بېيراف  د چېو  خپله راهلى دا وارپسې رالېږل،

پرتمينده کوټده کدې سدخته يڼده يوڼده       پده  دهرکلدي   .تدرې وهدواړي   او بښنه

يدې لده   چدې يدو پده يدو     وروسدته  سداعته وختده    نديم پو ي قومانددان لده   .وه



 

٢٢6 

يدددې درنددداوي تددده ،ټدددول ناسدددت کسدددان ،راوولو یسدددره تېدددر کدددړنددداروغ 

کولده  يدې  تده د درنداوي سدر ښدوراوه ه ده       هددوی چې  قوماندانل،څېدپا

لددده  نو او دندددارغ دخپلواندددونيود داکترانو،روحدددا چدددې څدددومره ژر کېدددږي

 سدردار .ور اوښدتې وې، دان پنداه کدړي    يدې سدتريې    ستريو نده چدې ده تده   

و،د بدريه کېددو پده    په دې څو ور و کې ژيړ او ډنګر شویواسيلي چې 

 .وويل هوږ کې څه پو ي قوماندان پهحال کې يې څو واره په پټه د 

اددالون کددې  وروسددته،په  دود پددو ي قوماندددان تددر بدريدده کېدد   هددده

يددې پدده   ،پښدده يددې پدده پښدده واړولدده،څنګلې  ېناستک څددوکۍ يددوازې پددر 

 واسديلي،  سدردار کړې، نګنو کېښودې او ستريې يې پده السدونو پټدې    

د او وروسددته دده د دوديددز څددو شددېبې پدده همدددې حددال پدداتې شددو،پاڅېيو

لده وحشدت نده پده ډکدو      ، پده چټکدو يدامونو، يبندۍ حالدت     ، فحال بدرخال 

شداته   ييانيمد ده واوښت او د ودانۍ هليز،له اوږده ددا هده خوا ستريو

 . کورته الړ يۍشهزاد ېد مشر

بنګهاري خپدل   برابره کې ناست کسان،په ناه تياره کوټنيمپه تته او 

ې بددده دروازه پددده کدددراره او هدددر وار چددد لدددددبدددل سدددره هږلددده مدددن  کدددې يدددو 

پدده خددورا   راوتددل، تددرېبدده يااو تددل ورننووک څددبدده  ه،هدې تددهېدخالادد

 .کتل به يې دهدو خواته هلچک نيزانتظار او پوښت

،هدې بوډۍ تده  هددڅېرې نه يې نور ور حانيچې له رو يو سپين ږيری

وه او په خورا حيرانۍ او سداديۍ يدې ده تده هدوږ      چې تر څنګه يې ناسته

 :و،وويل ىلنيو

ه تېدری ناممکنده   ديد او لده دې بر  شدوی دی  ټاکدل  ديد هر بنده تده يدو بر  -

 .دی

د  او رلپده اړه يدې هدېڅ معلومدال نده لد       نيدت بوډۍ چې يواکې د روحا

 :وويل ،په پام کې ساتلهيې درجه  نيتروحا د، حانيرو



 

٢٢۳ 

 ؟ناوخته شوی دیڅه  شهادل ويلچې پر هده د  ئکونه فکر -

تاره ويښته يې پدرې خدورا سدم کدړي     خپل شنه سر چې څو ه پ حانيرو

 :او وې ويل ،الس تېروو

 .مراسمو خورا مهمه برخه ده ييادهه دعا،دکليس-

 :م يوه وپوښتلپه بله خوا کې کو االوند 

 ،آه؟،څه  وان دیراهىخپله ؟پو ي قوماندانپخپله  ؟دا څوک و-

داسدې  . مدر اوښدتى او خلدک يدې  دوان بدولي      هوکې له شپيتو يدې ع -

هددده  هددواړي پددرسددره ،پېژنيندده  وکويددل کېددږي چددې يددراف نددور نددو هې دد

 .يل شيوو شهادل

   .دی ې ويلىرپ شهادلزه يو څوک پېژنم چې اوه وارې يې -

زاديۍ،په سداندو او ژړا د نداروغ لده کدوټې راووتده او د      منځنۍ شده 

تودوير   ايکداترينې تدر  ې دويمد د د پرتمداکتر لورن څن  ته چې په خورا 

 .ښې وې،کېناستهادڅنګلې يې پر ميز او  الندې ناست

 :داکتر ددې پوښتنې په  واب کې چې هوا څنګه ده،وويل

ۍ او بلده خبدره   خورا ښه هوا ده شهزادي ! خوراښه هوا ده ! خورا ښه-

 .ده چې مسکو خو يوه کلي ته ورته دیخو دا

 :شهزاديۍ يو سوړ اسويلى وويست او وې ويل

 ؟ئش هده ته اوس کوم شربت ورکولى ياا !همداسې ده-

 .داکتر لورن، لږ په چرل کې الړ 

 هده خپله دوا خوړلې ده؟-

 .هو-

 :او وې ويل ته وکتلساعت  داکتر،خپل بريګه نومى

 نووارو په انددازه، وار  يو دپزې د اوبو کې ايشېدلوس يو ييالپه  -

 .تاري، نومه دارو واچوي کرمو



 

٢٢8 

يوه خپلده لهجده ناسدم ويدل،    ه تدورې يدې پد    ينيداکتر چې   المانييو 

 :ياور ته وويل

،د زړه لدده هې کلدده داسددې ندده دي شددوي چددې څددوک دې     اوسدده تددرال-

 .وي دريېمې حمله نه ژوندی راوتلى

 :ياور،وويل

 :زړی او مست سړی و،خو په زييروي يې وويلخورا ژوند -

 چاته رسي؟ ونهادديااو ج شتمنياوس به دهده دا  -

 : واب ورکړ الماني-

 .ا کېږيپيدې اره ي؟ميراث خوئسودا يې مه کو-

چې د لدورن  منځنۍ شهزاديۍ هده شربت .دروازې ته وکتل بياټولو 

تده نېدږدې   داکتر،لدورن   المداني .،ندارغ تده وروړ  و په سپارښتنه جوړ کړی

 :ښتلوخپلې ناسمې فرانسوۍ لهجې يې وپه او پ شو

 پاتې شي؟همداسې نه ده؟ یشي تر سبا سهاره پورې ژوند ایکېد-

کېښکودې،خپله يوته په خورا هوڅده  داکتر لورن،چې شونډې سره 

 وښوروله،په کراره،خو په داسې نښېوړاندې د نه په  رپ دخپلې پزې بڼه

چدې   نښدې څرينددې وې   يتارضد  هسې له  انه دکې موسکاچې په هدې 

 :پوهېږي،وويليواکې د ناروغ په حال خورا ښه 

 !همدا نن شپه او به-

 .هده ددې خبرې سره سم وول

دشدهزاديۍ د کدوټې دروازه بېرتده    واسيلى، سدردار په دې وخت کې 

 شدمعې وړاندې دوه  رپ يلواکوټه تته هوندې وه،هلته د سپې لو شم.کړه

 کدددول شدددويو تنبددداکو بدددوید يالندددو او څنددده،د کدددوټې لګېددددلې او دننددده 

ته او لددوړ د پاسد .ډکده وه  و او کټونددوکيلو المداريو،څو لدده ښدک کوټده  .راتده 

پدده دې وخددت کددې ديددوه    . دهکېددل ليددد يياپددر سددر،يوه سددپينه روجدد    کددټ



 

٢٢۳ 

 .ل شوددد هپا هږ هم واور ونګريک

 !زويهدا ته يې دکاکا ! اوهو-

، ږمدن   ېهمددا اوس،داسد   ده او خپلې څڼدې يدې چدې تدل آن    هده پاڅې

هدده لده ککدرې سدره     به دې، ېچې ويل وېهوړې شوې  هوړواو په جوړې 

 :جوړې او وې پوښتل بيا،سره يوه ټوټه دي

 .وم ید وخته داسې ډاره شو زه ال څه شوي دي؟ څه پېښه ده؟-

، دواب   پر څدوکۍ کېناسدت   ایشهزاده چې د شهزاديۍ پر   ستړی

 :يې ورکړ

 !کدداتيو  .چددې ودی  ههددېڅ ندده دي پددېښ شددوي،حال هماهدد! ندده!ندده-

 دا کوټدده دې.تاسددره وهږدددږملدده راهلددم چدې  زه (دکداترينې د نددوم لنددډه بڼدده )

 .ه چې سره وهږدږوکينرا ه ،څنګه توده کړې ده،مګر په هر حال

 ونکې،ليدپه نه بد.چمتو کاوهو ته ددشهزاديۍ چې  ان د خبرو اور

 :وې ويلاو  ناستهد شهزاده مخې ته کېاومن  شوې بڼې  حيرانۍ

هوښدتل مدې   !توور کداوه چدې څده پدېښ شدوي نده وي،دکاکدا زو        ما-

 .ږيکېه شم،خو نه ددو

او دعددادل لدده مخددې يې،ښددکته  نيددوواسدديلي دهدددې الس راو سددردار

 :کېښکود او وې ويل

 !يرانې يهواراته !نو ښه -

هددو  ټولدو  ندورو   د(يده واراتده  !ښه ندو  )خبره  ه چې دههدښېدداسې بر

دواړه ښددده پدددرې  ونې پرتددده ،دهددددې لددده يددداد  پددده شدددان ده،چدددې آن خبدددرو 

 .ل،چې څه ديېدپوه

وچدې مال،پده    ،و اوږدو لينګيوي،نر ان بې ډوله  شهزاديۍ،له خپل

 يدر  مخامخ شهزاده ته کتو،برندبرند  ،لو او خړو ستريوسېدمړاوو،پړ

تده يدې    يلاست او سدپې لي شدم  يسر وښوراوه،اسويلى يې وو يېبيا. وه



 

٢۹١ 

ته دخواخوږۍ او لېوالتيا شو ناروغ  ایددهدې دهه حالت هم کې .وکتل

 .نښه ويڼل شي استراحت ته دهيلې نښه او هم د خورا ستومانتيا او ژر

ه ينلده،وې  واسديلي چدې دهددې دهده حالدت د سدتومانتيا نښد        سردار

 :ويل

 څېدر سدا  آس پده   کدي ؟د يوه بار وړونچې زما حال ښه دی ئتوور کو-

اسددره تلدده !کتويشدداهددم هددواړم   بيددا،ټوټه،ټوټه يم،خددو سددتليادندده شددم  

 .وهږدږم

 .هددهږهده هم خورا سپين او په ډا  

يدوې اوکلدده بلددې   او دهددده هومبوري،کلدده شدو  ،چدد  واسدديلى سدردار 

 ناخونده،بڼده ورکدړه  داسدې  دهده بشرۍ تده يدې   .و شولددددخواته په ردږ

واسدديلى مددخ هسددې  سددردار د مېلمسددتياوو کددې،پدده هددېڅ چې،هې کلدده 

ى حالدت نده درلود،کلده    دهده ستريې هم هده خپل هميشدن .لىليدچانه و 

 .لېدده او کله به له ډاره ډکې ددخوا اخواهړدکېټو به بې حيا

پده  نګندو    سدپى خپل و کې لوګرو وچو منګنشهزاديۍ،چې خپلو ډ

واسديلي سدتريو تده کتدل،خو داسدې       سدردار لى و،په خدورا ير يدې د  نيو

هددم پدده  بددهبياه کدده تددر سددهاره هددم سددتريې پده الرې پدداتې شددي،خو  دښدېد بر

  .پتيا ماته نه کړيپوښتنه چو

 اهېددزتددر  ډب وا خپددل يويددل د اخ ه د ددواسدديلي،چې ښددکار  سددردار

 :،زياته کړهالندې يې خپلې خبرې را جوړې کړې

 بايدد اوس، اپه دهه شان شېبو کې لکده همدد   !کاترينې سيمينوفنې-

فکدددر  پددده اړه کېدراتلدددون بايدد هدددر څددده پددده اړه هدددر اړخيدددز فکدددر وشدددي،

چددې تاسددو ټددول ماتدده لکدده   ئه دې پددوهېږتدده خددو پدد...وشي،دتاسددو پدده اړه

 .ئدخپل اوالد په شان يران ياست

 .بې احساسه هده ته کتل شهزاديۍ،همداسې په  ير،خو



 

٢۹1 

چددې هدددې تدده ور ويوري،پدده خددورا      هددده  واسدديلي،پرته لدده    سددردار 

 :اوږدې کړېيې خپلې خبرې او  ميز له  انه پورې واهه خواشينۍ،

 ،ئپددوهېږ،ته فکر وشدديدبايددپدده هکلدده هددم اوباالخره،زمددادکورنۍ  -

مامنتوف لوڼې،بلده زمدا ښدحه،موږ    ې،دتاسدې درې خويندد  ،!کاتيوشې

پوهېږم،پوهېږم،ددهدده شددان شدديانو پدده اړه .وارثددان يددو ينيديددراف يددواز

ا څدومره يرانده ده،خدو ماتده هدم تدر تانده اسدانه نده          ددد تاته فکر کدول او هږ 

ښدې  هدر ډول پې ددی،ته نېږدې يرانې،زما چې اوس عمر شپېتو  مګر.ده

دا زه وم چددې پېير،پسددې مددې سددړی   ئږېپددوه. یامکددان شددته ددپېښدددو 

انتده  مخامخ اشاره کوله او هده يې  ولېږه،خپله يراف،دهده تووير ته 

 .ورهوښت

پدوه   خو پده دې واسيلي،چې په پوښتنزه،شهزاديۍ تده کتدل،   سردار

او يدا  ې خبره سر خدالص شدو چدې ده هددې تده وکدړه       ددهدې په  چې نه شو

 ...ه يوريهسې دا ده ت

 :هدې  واب ورکړ

نداروغ  زمدوږ پدر    ې،پداک اهلل د  هدواړم  يده الده خد  زه يوڅه!د کاکا زو-

لده   چدې پده ارامده    ان ورکدړي کدړي او دهدده سدپې لي روح تده دا تدو     رحم و

 ...دې

خپل شنه سر الس تېراوه او لده خدورا خواشدينۍ نده يدې      ه چې پ سردار

 تداو تريخدوالي  ،پده  و،بېرته  انته ورنېږدې کړ هلېهده ميز چې پورې و

 :وويل

خبدره پده دې   ...بداالخره  ... خو باالخره  !همداسې !هوکې همداسې ده-

 ،يدددراف، پروسدددږکال ژمدددى  هدددده دا چدددې ،ئکدددې ده چدددې تددده هدددم پوهېږ  

،بې يدو  مدوږ  چدې  اادلي وارثاندان  يدې   او پده هدده کدې    ىوايتليک ليکل

 .پېير،ته ور کړې دهيې  شتمنيبرخه کړي اوټوله 



 

٢۹٢ 

 :واب ورکړشهزاديۍ،په کراره  

د پېير،پده   شدتمني  الیهدده نده شدو کدو    پردږده چدې ليکلدې يدې وي،    -

 .دی زویهده نامشرو   د مه کړي،هده خونا

 ، ان يې ميدز پدورې ونښدالوه،   و ىاخيستچې يبنۍ  واسيلي سردار

 :خپلې خبرې يې التودې او چټکې کړې او ناڅاپه يې وويل

ې يې هيله کدړې  وي او په هده ک خو که هده ټولواک ته ليک ليکلى -

تددده  به څددده کېدددږي؟بياويڼدددل شدددي، زویمشدددرو   دهددددهوي،چدددې پېير،

هوښدتنې تده درنداوی     ؟د يدراف خددمتونو تده پده پدام سدره دهدده       ئپوهېږ

 .کېږي

ي،لدده نګېرچددې ا موسددېدهه،دهده چددا هوندددې وسددېدشهزاديۍ،وم

 .پوهېږي،چې ورسره هږدږي هده چانه زيال

 :او وې ويل نيوواسيلي،دهدې الس راو سردار

و،کده څده هدم هدده      ليدک ليکدل شدوی   راشه چې له بلې دې خبدر کړم، -

اوس خبدره  .ی نه دی،خو ټولواک له هده نه خبدر دی ټولواک ته استول شو

لده منځده وړل   کده   او کنده؟  دې کې ده چې ليک له منځده وړل شدوی دی   په

واسديلي   سدردار  - تده ورسدي   ای،هره هده شېبه چې دا کدار پد  شوی نه دی

دده چددې دې تويدده يددې هوښددتل دا څرينددده کددړی  هوويسددت او پدد اسدويلى 

 ...نه يې موخه څه وه" ته ورسي ایچې دا کار پ" داخبره

 :هده خبرې اوږدې کړې

،وايتليک او ليدک بده   ئديراف کاهذونه به سره الندې باندې کړ-

هدده ليکدل شدوې هيلدې تده پده درنداوي هرڅده          واستول شي،دته ټولواک 

 .ترالسه کوي شتمنيټوله  زویلکه مشرو  ، به منل کېږي او پېير

واکې لدده دهددې خبددرې ،داسددې چددې يددموسېدهشددهزاديۍ پدده ملنددډو و

 :شي،وې ويل ایدپرته هرڅه کې



 

٢۹۹ 

 او زموږ برخه؟-

خبددره چددې .خبددره داسددې سددپينه ده لکدده لمددر !کاتيوشددېماتدده يرانددې -

او تاسدو تده هدېڅ هدم نده       نى وارث دیييواز ،هده دټولې شتنميداسې ده

وادديتليک او  يددااچددې  پدده دې پددوه شددي  بايددد تدده !ماتدده يرانددې.رسددېږي

که ليک،ليکل شوی و،هده له منځه وړل  !او کنه وو ليکل شوي، ليک

وه شدي چدې   هرومدرو پد   بايدد ،ته ر شدوی ولې هېد او کنه هده  او کنه؟ شوی

 ...، که چې ا يې کړېپيد دی او بايدهده چېرې 

بددل   لده هدده چدې مدالل کاتده      ،بېشهزاديۍ له درده په ډکدې موسدکا  

 :ړي،دهده خبرې پرې او وې ويلک

تاسددو فکددر کددوي زه ښددځه يددم او ښددځې پدده څدده ندده دا ال پدداتې وه، هيددو -

وارث  زویې نامشدرو   ،خو هدر څده چدې وي،دومدره پدوهېږم،چ     وهېږيپ

 :نه شي،هدې زياته کړه ایدکې

 .يو ارمونى-

پده   لده چدې  نګېرکلمه په فرانسوي ويلي، داسې وا مونياردهدې چې 

 .زوالي پوره ثابت کړی دیبېدخبرو با دې ټويه يې دسردار

 بيدا ته داسدې هوښدياره او    ؟ئاخر ته ولې نه پوهېږ !يرانې کاتيوشا-

او پدده هددده کددې يددې دا   وي  کلدديکدده يددراف، ټولددواک تدده لي  .ندده پددوهېږې 

مشدددددرو  وبلدددددل شدددددي،نور  دی زویهوښدددددتنه کدددددړې وی چدددددې دهدددددده 

 هلد  دواديت ليدک   اوخدوف او زبېيدراف  هده به نو،پېير،پېير،نه ،بلکې 

 . مخې به دټولې شتمنۍ االى وارث وي

نه وي،تاته پرته له دې  يله منځه وړل شو، ايتليک او ليکواوکه 

چدې زه درتده    پاتېږي،هده څده نه چې ته ښه او دثواب وړ ښځه يې بل هېڅ 

 .،يوه رښتينې خبره دهيماو

 :ياته کړهپه يوې ادا سره ز ... شهزاديۍ



 

٢۹4 

په دې هم پوهېږم چدې   زه،پوهېږم چې وايتليک،ليکل شوی،خو -

يمدان   ېمدا د احماد  ه په دې يم چې تاسدو پدر   هده اعتبار نه لري،خو زه خپ

 .کوي،دکاکا زو

 :واسيلي په خورا تلوار وويل سردار

 زه دلتده ددې لپداره نده يدم راهلدى      !ناماته يرانې،کاترينې سديمينوف -

ې خبددرې وکړو،بلکددې ددې لپدداره   کددږې او زړه زورونکدد تدده ل  چددې يددوب 

 ، مهربانې،رښددتينې او پدده رښددتيا  چددې لدده يددوې خپلې،ښددې   يددم  راهلددى

چددې درتدده  دا لسددم وار دی .ديټددو پدده اړه وهږدددږم دهدددې ، خپلددوانې سددره

 ه ليدددک شدددوی ،کددده د ټولدددواک پددده نامددده ليدددک او د پېير،پددده يټددد    يماو

ندددده مددددا ، يا شددددپيدددددکاهددددذو پدددده مددددن  کددددې   وادددديتليک، ديددددراف د

ېڅ ډول ميدراث  هد  ،تده هدم   هې چاته،ې خويندو نه د،نه تا او احماګوټي

چدې پده دې    ئ،دهددو کسدانو خبدرې ومند    ئکه زما خبدرې نده من   .نه رسېږي

دهددو دکدورنۍ مددافع    ، يچ،چېووکار پوهېږي،هده ديميتري انوفرييد 

 .هده هم داسې وويل.،يادومیل دکيو

تو کددې ناڅدداپي او ژور ه چددې دشددهزاديۍ،په خيدداالدښددېدداسددې وبر

سدتريې يدې پده خپدل     )ديلواوي،تاندو شدونډو يدې رند  بد     بدلون راهلى

بندده بندده   داسدې   يدې  ې،ژبده کړپيدل   خبدرې  يدې  چې کله (حال پاتې شوې

 :دې زياته کړه.ونه هم د نه منلو وړ خپله کېده چې دې ته 

 .دا به ډدره ښه وه،ما نه څه هوښتل او نه څه هواړم-

، دخپدل کمديه   کدړ  هدې له  نګنو نه ،خپل وړوکدى کدونګری ښدکته   

 :ې ويلکړې او ويونځې يې سره سمې 

شکريه،هده هم له هده چانه چې خپل  ييوامننه ،دې ته  ييوادې ته -

هدواړم   يرانده سدرداره   !ډددر  !ډددر ښده  .و ینه  دار کدړ   ټول ژوند يې له هده

 .چې زه خپله خو هېڅ شي نه هواړم يماوو



 

٢۹5 

 :واسيلي  واب ورکړ سردار

 .خو ته يوازې نه يې،ته خويندې هم لرې!سمه ده-

 :هدې وويل.نه منله ا خبرهدهده د مګر شهزاديۍ،

ره کددړې مددې وه چددې پدده دې هددوکې زه ال لدده پخددوا ندده پوهېدددم،خو هېدد-

پرتده   ندۍ او تربګ لمسون،ناشدکرۍ ، رخې، کورکې له سپکاوي ،دوکې

 ...يږڅه تمه نه کېدبل 

 :ل،وويلدپېواسيلي چې هومبوري يې له پخوا نه ال زيال ر سردار

 ؟رې دیچې او کنه چې هده وايتليک ئږته په دې پوهې-

هدددو مددې   لددههوکې،خددو زه احمادده وم،پدده خلکددو مددې بدداور درلود،    -

خو يټدده هددده څددوک کددوي چددې دوه مخددي او پدده زړه ناپاکدده   ان، دداراوه،

 .پوهېږم چې دا دچا لمسون او الس دیوي،زه پوهېږم،

 .هنيوهده له السه راو سردارمګر ،و تکل وکړ څېدشهزاديۍ دپا-

چې ناڅاپه له ټول بشريت نه و شهزاديۍ ،دهده چا حالت هوره کړی 

 .ته کتل چيناهيلې شوې وي،هدې په  ير، ير خپل مرک

 ،تدده پددوهېږې !ه شددوې ندده ده،زمددا يرانددې   اوسدده پددورې ال ناوختدد  تر-

د قهددر او کددې، يددۍوابلکددې پدده بددې پر   ټددول ندده پدده السددي  دا !شددې کاتيو

د زړه .لده يدداده وتلددي دي يددې  بيدا دنداروهۍ پدده شدېبو کددې ترسدره شددوي او    

ژونددد  هددده د داده چددې دهددده دا تېروتنددې راسددمې او د دنددده زمددوږ !سددره

چدې هدده تده ددهدو تېروتندو د      وروستۍ شدېبې ورتده داسدې ارامدې کدړو      

په داسدې خيدالو کدې مدړ نده       بايدشي،هده ل کړه لو اجازه ورنرسېدسرته 

 ...ه کړي بدمره يې کسان هده يني شي چې فکر وکړي،

 :هکړپردشهزاديۍ دمالتړ په تويه،دهده خبره 

 .يې تر ده  ار کړي و هده کسان چې خپل هرڅه -

 يېبيدا شهزاديۍ دا خبرې دهدده دخبدرو د الپخدوالي لپداره وکدړې او     



 

٢۹6 

 :ه،دې وويلنيودهدې مخه و سرداره ه وکړه چې پاڅې،مګر 

سددوړ اسددويلى يددې  ه هې کلدده دهدددو پدده قدددر پددوه ندده شو،يو   هدددخو-

 :وويست او زياته يې کړه

ښو ته ستريې پده الره نده    بايدکې  نياد زه په دې پوه شوم چې په دې -

 بايدد کدې   نيدا پده دې د .کې نه شرافت شته او نده حايادت   نيا،په دې دوشو

 .ئچاالکه او ظالم واوس

ه پوهېږم چې تده څدومره پداک    ته اوس په کراره شه،ز! ښه ده !ښه ده -

 .زړه لرې

 .زما زړه له کرکې ډک دی!نه!نه-

 :خبره اوږده کړه سردار

،زه دتددا د دوسددتۍ پدده قدددر ېږم چددې تدده پدداک زړه لددرېه پدده دې پددوهز-

تر .تانه هم دا هيله لرم چې ته هم ماته په دې ستريې ويورېله پوهېږم او 

 ایدکېد ديوې شپې ور ې پده اوږدوکې، شي  ایدال وخت شته،کې اوسه

چدې  هر هدده څده    ،پرييواته ماته هرڅه وشي يو ساعت،ښه به دا وي چې 

چدې هدده    پوه شي بايدپه دې  بياپه تېره پوهېږې، ته د وايتليک په اړه

هددده .بدده يددې وښدديو مددوږ بدده اوس هددده را واخلددو او يددراف تدده  ؟دی ېددرېچ

 ئتده پدوهېږ  .هواړي هده له منځده يوسدي  هم  دیاو  يرکړهرومرو هده هې

ډول دهده ټولې سپارښتنې تدر سدره    ينيزه يوه هيله لرم چې په خورا رښت

زه دلتده ددې  .لتده راهلدى يدم   يلدې دترسدره کولدو لپداره د    زه دهمددې ه .شي

 .تاسو سره مرسته وکړمله او هده دا چې  يم لپاره راهلى

 :شهزاديۍ وويل

 .دوکې ديزه پوه شومه چې دا دچا اوس زه په ټولوپوه شومه، -

 .خو خبره په دې کې نه ده،د زړه سره-

،ستاسدو پده هددې    يخبره ستاسدو پده هددې سدن پطرزبريوال    !هوکې-



 

٢۹۳ 

 ...کې ده ې ،په هدې شيشکېفنا کيلوايرانې انا ميخ

 .ښه به داوي چې وخت له السه ور نه کړو-

چې دلته راهلده او ديدراف پده     و همدا پروسږکال ژمى.يماوڅه و!اخ-

د سدوفيا پده    بيدا ببواللې،پده تېدره    مدردارې  هدهموږ په اړه زيې هوږوکې 

دې يدا ادلتده ر  هدده  ،الی،نده،زه نده شدم کدو     نده ، اړه هده ډنډورې وهږولې

خدو يدې    نيدو يراف ناروهي يې الپسې دوچنده کړه او تر دوه او چې د کړم

دا همهاهده وخدت و   .ې يدې مدوږ تده نده کتدل     ږ سره خبرې څه چې بېخد موله 

چدې دهدده د کرکدې وړ او مردارليددک وليکدل شددو،ما داسدې توددور کدداوه     

 .چې دهه کاهذ کوم اعتبار نه لري

 ؟نه ويلپخوا په دې اړه ماته هېڅ  لېخبره په همدې کې ده،نو تا و-

 :شهزاديۍ بې له هده چې پوښتنې ته ستريه په الره شي،وويل

چدې تدر خپدل بالښدت      هدې ښکلې ک دوړه کدې دی   ليک دهده،په دا-

ې وه اخيسدت هدده، داسدې يبندۍ    .پدوهېږم  اوس زه.الندې يې کلکه سداتي 

 :کړه چيدهيې  بېواکهچې 

 ربدده همدددې مکددارې او دوکمددارې ښددځې پدد  کدده کومدده يندداه لرم،هددده-

داسدې لده دوکدو نده      زه نه پوهېږم،هده ولې دلته.دکرکې يناه وي وړاندې

 .يې راشىوخت به .زه به ورسره يو رم ښکته پورته کېږي؟ ډکه 

 



 

٢۹8 

 

 

1۳ 

 

 

کددې دهدده  پدده هدددو شددېبو کددې چددې د هرکلددي او دشددهزاديۍ پدده کددوټې 

او (ه و پسدې لېدږل شدوې    ددږ ا)چې پېير خبرې اترې روانې وې،هده ياډۍ

،پده کدې سدپاره    ( ې ښه يڼلې وه چې ورسره راشدي خپله ي)فنايلواانا ميخ

و النددې  کيد کړکله چې تر . زاوخوف،دانګړ من  ته راننوتهبېوو،د يراف 

فنا،ه ه وکړه يلوارونو هږ نرم شو،انا ميخايپر پرتو سوارو،د ياډۍ دت

هدده تده يدې    ، ارام کدړي  پستو او هيلمندو خبدرو ، چې خپل مل ،په خوږو

،نددو ه دیددددددده ديدداډۍ پدده کددنج کددې ول چددې هليدددخددو وې  مددخ ورواړوه،

فنا پسې هبدر  لده يداډۍ    يلواپېير،اناميخ راويښ شوی. راويښ يې کړ

ندددده راښددددکته شددددو او راښددددکته کېدددددو سددددره سددددم لدددده خپددددل نامشددددرو   

دې تده يدې هدم پدام     .سره دکتندې چدرل يدوړ    پالرکې ،زنکندن په حال پالر

د  بلکدې د وداندۍ   ،وازې نده در يېلدو نه دماڼۍ له مخکندۍ   دویې شو چ

 .دروازې نه ننوتلي دي له  شا

دو په وخت کې يې هدو دوو تنو تده پدام شدو    کېله ياډۍ نه د راښکته 

او (دخوارانو جدامې )ونکو ته ورته نه وېسېدچې جامې يې ددې کور او

ر،څدو شدېبې   پېي.د دروازې له خوا نه يې ،دديوال سيوري ته  ان پناه کدړ 

 يسديور په دواړو خواوو  د کتل او دديوالهوخوا يې هده خوا  ،داددودر

خو ندددده انددددا ل،ليدددددوتنوتدددده ورتدددده نددددور څددددو تندددده وود دهددددو، کددددې يددددې

شدو  ه سدره مدل چدوپړ چدې ند      دویلده  فنا،نه دهدې ياډيوان او نده  يلواميخ



 

٢۹۳ 

لده  انسدره   پېير،.،يوه هم هدوته پاملرنه ونده کدړه  ينيونه و هدوی الیکو

 بايدددبدده دلتدده يددوه عددادي خبددره وي او    وويددل چددې ددې خلکددو شددتوالى   

فنددا پدده  يلواانددا ميخ. ېدددپسددې وخوفنايلواميخ انددا هددده.مداسددې ويه

 جدوړو نريدو زيندوچې پده تتده رڼدا،رڼې      چټکو يامونو،پر هدو لده تېدږو نده    

 تده يدې چدې لده دې نده شداته پداتې شدوی         او پېيدر  ولشوې وې،پورته وخد 

يدراف تده    پېير،ااال نه پوهېده چدې دی ولدې  .وکړ،چې چټک شي و،هږ

 دوی ه چددې ولددېېدددچددې پدده دې بېخددي ندده پوهل ور ددي او لدده هددده ندده زيددا

فندا ډاډمدن حالدت    يلوا،خو دانا ميخله الرې ننوتل د زينو شا ودانۍ ته د

  : انسره به يې وويلله او چټکو ه و ته يې چې کتل،

 .همداسې وشي بايددا  -

ه چدوپړان سدطل پده    چدې څوتند   ي نده وو، لرسدېد وتده   ييانيمد دزينو ال 

زيندو دهددو دبوټدو آوازوندو      پدر  ږوې چې د تېد ،داسالس،په خورا چټکۍ

سدددره ټکدددر   دویلددده چدددې انګدددازې کولې،راښدددکته کېددددل او نېدددږدې و    

لو هدددېڅ تعجدددب نددده و  ليدددده لددد زوی وا چوپړاندددو چدددې ددهدددې مدددور .شدددي

تده   زوی وامدور  چدې   خواتده کدړل  يدوال  دد ددې لپداره   انونده،  دویکړي،

 .الره پردږدي

 :فنا،ددهو چوپړانو نه ديوه نه وپوښتليلواانا ميخ

 دشهزادييو دکوټو الره همدا ده؟ -

چې يواکې اوس نو دهرڅه او هرکار  رتياولوړ او زړچوپړ، په داسې 

 :اجازه شته، هدې ته  واب ورکړ

 .دلته ده ادکې،دچ  الس دروازه-

 : انسره يې وويلله ،رسېدته و ير نيپېير،چې کله د زينو 

ه خپلې به دا وي چې زشي چې يراف به زه نه يم هوښتي،ښه  ایدکې-

 .وای کوټې ته تللى
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چددددې پېير،هدددددې پسددددې   فنددددا،ددې لپدددداره تددددم شددددوه   يلوانددددا ميخا

يدې خپدل الس،دهدده پدر الس ور کېښدود او د سدهار پده         بيا ورورسېږي،

 :وويل بياڅېر يې 

،چې تر تانه زه زياته زوردږم،خو ښه به دا وي چدې  يماوو بايد!يرانه-

 .ئواوساوټين  مېړنى 

فنددا تدده يلوانۍ اناميخاپدده خددورا مهربدد پېير،چددې دعينکددو لدده شددا ندده  

 :کتل،وپوښتل

 چې زه الړ شم؟ رښتيا،ښه به دا نه وي-

 :وکړ او وې ويل ىفنا يو سوړ اسويليلواانا ميخ

. دي تاسدره پده ژونددکې شدوي    لده   چدې کدړې   هېدر ټول هده بدد   بايدته -

شدي هدده د زنکنددن پده حدال       ایدکېد ...فکر وکدړه چدې هدده سدتا پدالر دی     

مددا ډاډه اوسدده،زه سددتا   رپدده شددان يددران وې،پدد   زوید خددو ماتدده تددل  وي،

 .ه يمدوييټن

ال پددده ډايددده تددده ،له پخدددوا نددده ده هېدد پيېر،سدددر پددده هدددېڅ نددده خالاددد 

 ږ هوږاو همداسې هو ييواچې همداسې شي  بايده چې داټول دښېدوبر

 .وه، روان و ېنيستنو دروازه پرا فنا پسې چې نوره يېيلوااناميخ يې

 ،کدنج کدې  پده يدوه   هلته  .هېدته ور خالا یاودانۍ دشا سر دروازه،د

ودانۍ،دهددې پېيددر،د .بددوډا چددوپړ ناسددت و او جددورابې يددې اوبدددلې    يددو

چدې   الیشو کوه ددې توور يې هم ن اوآن راهلى ته هې کله نه و ييانيم

فنا،له هدې مينځې نه چې په ډدر تلوار يې ه ه يلوااناميخ.هلته څه شته

نددازه هددده زمددا يرانددې کددوترې  او دې لدده )کولدده ،لدده هدددو ندده مخکددې شددي  

کې  هليزيې په هده د يو د روهتيا پوښتنه وکړه او پېيرد شهزادي(وبلله

کې،لدومړنۍ   هليدز د په.و،وړاندې ت  ته ه اوه شوی ياڼلتېږو  پهچې 

چې پده   مينځېهماهې، .هېدادييو،کوټې ته ورخالاشهز چپه دروازه د
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کارونه په تلدوار  خت کې ټول په دهه و) نه مخکې شوې وې دوی تلوار تر

ېيددر او انددا  وازه هددم  ددان پسددې ندده وه پددورې کړې،پ   دهدده در(دلسددره کېدد 

و پده وخددت کدې هسدې پده ندداخبره     ددد مخددې نده دتېر فندا دهددې لده    يلواميخ

ل چدې مشدره شدهزاديۍ او    ليدتويه دننه دهې کوټې ته ورپام شو او وې 

واسدديلي،دهدو پدده  سددردار.واسدديلي سددره ناسددت او خبددرې کددوي   سددردار

 ۍڅدوک  او د شا خواته يې  دان پدر    ېدخوواو خواشينۍ  تلوارپه و،ليد

ه،په بدې سداري قهدر يدې دروازه     څېدپا يهاشهزاديۍ له خپله  .واچوهور

 د شهزاديۍ دهه کدړه دهددې هميشدنۍ ارامدۍ    .ووهله او کلکه يې وتړله

واسدديلي پدده بشددره کددې  سددرداراو هددده وحشددت چددې د  تدده هددېڅ ورتدده ندده و

چدې  حالدت سدره تدوپير درلدود      ور ندي لده  ه و،دومدره دهدد   راڅريند شوی

الرښددوونکې تدده   ېاو دخپلددو عينکددو لدده شددا ندده يددې خپلدد       ددددپېير،ودر

ونه کړ،يوازې يدوه ندرۍ موسدکا    فنې،هېڅ تعجب يلواخو انا ميخ.وکتل

يدې وويسدت،يواکې هوښدتل     يې پر شونډو راخوره شوه،سدوړ اسدويلى  

 .نه درلودهله دې پرته يې بله هيله چې ، ييوايې و

 

 

 :کتو په  واب کې وويلد پېير، دهدې،

دا زه يددم چددې .ئوي چددې مېړندى اوټيندد  واوسد  ښده بدده دا ! نددهاښده ير -

،خپددل ياموندده ال  يې ددې خبددرو سددره جوخددت .سددتا ديټددو سدداتونکې يددم  

 .چټک کړل

ه چې څه خبره ده او له دې نه ال مهمه دا چې په دې خدو  ېدپېير،نه پوه

 معنددي،څدده (مسددتا ديټددو سدداتونکې يدد )ه چددېېديددې هددېڅ سددر ندده خالادد  

همداسددې  بايدددچددې داټددول دا الزمدده ده زړه کددې بدده يددې ويددل،خددو پدده .لددري

کوټې ته وهرکلييراف،دد،ته کوټېله الرې،يوه تتې  هليزدد هدوی.شي
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پرتمينو،سړو کوټو نه يوه کوټده وه  دا يوه له هدو  .ورننوتلاو  لرسېدور 

 يدددددې سمدالسددددده، راننواتدددددهتردروازې  پدددددرې وداندددددۍ دد چدددددې پېيدددددر

 .دروازې له الرې هلته راته يېلوبه تل ددهې ودانۍ د، که هده پېژانده

خواته پرتدې  ود تشناب شاده ،کېل ليدې په من  کې يو تشناب ددې کوټ

د کشديت السدمل چدې    کې و، مجمر په الس چېچوپړ .ې لمدې وېايلينق

تده مخدامخ لده     دویسدر روان وو،  يوتدو پدر   پاملرنه نه کوله،ديې ته  دوی

تدده اشددنا دهرکليددو هدددې  پېيددر، فنددا،يلواو انددا ميخاپېيددر.کددوټې راووتددل

دود يدې دوه کړکدې او بداهچې تده يدوه       لویيتدا اکوټې ته ورننوتل چې په 

دروسدديې سددتره  )ترينېيکددااې دويمددپدده کوټدده کددې د  .وتلددې دروازه لرلدده 

تووير چې دهدې له سره تر پښو ښودنه يې کوله،  وړند  لوی (ټولواکه

 .و

پدده هماهدده حالددت  چددې تاريبددا خلددک ندديکې،هماهدده مخک اددالونپده  

پده راننوتدو    هددوی ته د االون.لددبل سره هږله ناست وو،په پټه پټه يو 

ژيدړې څېدرې او لده اوښدکو      فندا يلوميخا،د اناهددوی .شدول سره ټول چد   

و پده خدورا   ا اچدولى ښدکته  يې ته چدې سدر  او څورب لوړ پېير  ډکو ستريو

 . وکتلاطاعت هدې پسې روان و،

 و چې خورا ټداکو  هددڅريند يهارې کې له ورفنې،په څېيلواميخد انا

لي او ديوې  يرکې سدن پترزبدوريۍ ښدځې پده څېدر      رسېدنکې شېبې را

ه لدري کړي،پدده خددورا  لده  اندد ،پرتده لدده هدده چددې پېير،  ېپده ټينګدده او پوه 

هدده ندده الپسدې زياتدده شددوې    داسددې زړورتيدا چددې تدر سددهارنۍ   رتيدا، وزړ

 .وه،کوټې ته ننوته

چددې د يددې هددده څددوک را روان دی    هدددې دا احساسددوله چددې تددر شددا    

هدده سدره پده    لده  و هيلده لري،نو کده ،  ليدزنکندن په حال کې ناروغ يې د

ناسدت  پده يدوه چټدک هلچدک يدې پده کوټده کدې         .ډاډه وه ديدن کېدونکې
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لده هدده    کشيت ته يې پام شو،پرته  انګړي ديراف، ټول کسان وڅارل،

شددوه،په ماتدده وي،تددا بدده ويددل چددې يددواکې پدده مال ړیچددې درندداوی يددې کدد

دهده او وروسدته يدې    يې ږدې،لومړیېورن ارامو او لنډو يامونو هده ته

 :ويلته يې و هدویه او اخيستدهده څن  ته د والړ بل کشيت دعا و

ږدې ېو،موږ،نرسددېدچدې راو  دخددای شدکر دی  !ی شدکر دی  دخددا  -

 :ته کړههدې په کراره زيا.وددر ويرخپلوان يې ډد

 .څه سخت ساعت دیدی،هي هي  زویدهه  وان ،ديراف  -

 :ږدې شوه او وې ويلېوروسته،هده داکتر ته ورن تر دې خبرو

 څه هيله شته او کنه؟...دی زویدهه  وان ديراف !بان داکترهمهر-

وکتدل او اوږې يدې   يدې  سدمان تده   ،آييواپرته له هده چدې څده و  داکتر 

 فنا هم داکتر تده ورتده اوږې پورتده واچدولې،    يلوااناميخ .پورته واچولې

 پده ډددر در  .وهيې وتړلې او دداکتر له خوا نه ،پېير ته ورنېږدې ش ستريې

 ،پېير،تده او لده خواشدينۍ نده پده ډکده ژبده يې       په خورا خواخدوږۍ  ،ناوي

 :وويل

هده ته يې يوه کوچنۍ څدوکۍ وروښدوده   .ولره دميرحم ته ا دخدای -

او سددتريه پدده الرې پدداتې شددي،خپله پدده کددراره دهدددې   نيښددېک ېچددې پددر

پدده  يددې څارلدده او دروازهه چدې ټولددو پدده  يدر    ېدددوروخو دروازې خدوا تدده 

 .ه ،ورپسې پورې شوهرسېدداسې يو هږ چې په سختۍ تر هوږو 

ېير،چې په خپلو ټولو چارو کدې يې،دخپلدې الرښدودې سپارښدتنې     پ

همددا  . ېدد څوکۍ خواته چدې هددې ورتده ښدودلې وه،وخو     هدې د، منلې

ه دې تده پدام شدو چدې     فنا ،د دروازې شاته پناه شدوه،دهد يلواچې اناميخ

ده او له خواخوږۍ نه په زيال پدام  په کوټه کې ناست کسان په خورا  ير 

يوبل سره په پټه پټده  له هده،احساس کړه چې ټول .ته ستريې ينډلي دي

کلده پده وددرې او کلده پده درنداوي       تدر سدتريو النددې     يدې  او ده ته ييواڅه 
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دمخه هده تده چدا   چې تر دې  کاوهدرناوي هده ته يې داسې .کولېې اشار

ه ددددسددره هږ وننيوروحددالدده چددې  مېددرمنيوې،ناپېژندددل شددوې . کددړيو ندده 

يدوه يداور ،پده    .کېندي  ای د  هده ته يې بلنه ورکړه چې دهدې پدر  ه اوڅېدپا

 هددده تدده يددې  راپورتدده او  ،و لىددددلو لدده دهچټکددۍ هددده دسددتکت چددې    

تده د   دویټول ه،ددد تېرندو لده څنګده    اوړاندې کړ،هدده وخدت چدې د داکتر   

ددږدي لدږ پده څند      چدې پېيدر تده الره پر   ددې لپاره اوي په نښه چ  او درن

ندې  چدې ددهدې مېرم   کېندي وښدتل پده بلده څدوکۍ     ه پېير خو لومړی.شول

اادال   خدو  کتدران  او دا خپلده دسدتکت راپورتده    ،هوښتل يېخنډ نه شي

وويدل    انسدره لده  ،خو ناڅاپه يې چې الره بدله کړيو،دده دالرې خنډ نه 

له چې نن شپه دی داسدې څدوک شدوی    نګېرداسې وا هده.چې نه،ښه نه ده

ټولو هدو نادودو،دودونو اوتشريیاتو ته درناوي وکدړي  ،اړ دیچې دی 

،نو لده دې کبلده   له هده نه دهدو د سرته رسولو هيله لرييې چې دا خلک 

بدې لده   .کدول ته د درناوي په نښده  چې خلکو ده  منيټول هده څه و بايد دی

 هددې څدوکۍ   يې دستکت واخيست او پر ه ياور نه،لييواهده چې څه و

خپددل هددټ السددونه يددې پدده  .هو کېناسددت چددې هدددې مېرمنددې ورتدده ښددودلې

و ا پرزنګنونو کېښدودل  لکه دمور مجسمه په خورا ساديۍ خالاه بڼه

ر ده نه به دا نور خلک ښه پوهېږي چې دا تېره کړه چې ت بياکې يې  په زړه

 ه هده هواړي چدې دی ک.کېږي،ترسره شيهمداسې چې  بايد ټول کارونه

نددو ښدده بدده دا وي،هددده څدده بدده   ...پدده دې الدده يولدده کددې  ددان ورک ندده کددړي   

 .کوي،چې نوريې ده ته الرښوونه کوي

 سدتر قومانددان،  درې سدتوري پده ټټر   ال دوې دقياې تېرې نه وې چې

هددده لدده .تدده راننددولکوټې ا ېدددواسدديلي،په لوړسراوشدداهانه خو سددردار

يددې پدده کوټدده کددې دا خددوا هددده خددوا   ،کلدده چددې هدښددېدال ډنګددر بر سددهاره،

چې ستريې يې تر ور ندې  ه دد،داسې ښکارليدهلته يې پېير و وکتل او
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ږدې او دهدددده الس يدددې ېدددهدددده تددده ورن.بڼدددې هټدددې او پراخدددې شدددوي دي 

دهدده الس يدې داسدې    (هدده څده چدې پخدوا يدې هې کلده نده کدول        )نيدو راو

 :او وې ويل يياهده زور وازم د، ښکته کېښکودچې يواکې هواړي

ښده  ...ته يې راهوښتي يې ! ورشه يرانهزړ !ئهم مه کو!ئهم مه کو-

وويل او هوښتل يې چدې الړ شدي،مګر پېير،ښده ويڼلده      يېاد...ده،ښه ده

 :ښتيوله هده نه وپ

ه چدددې د ېددددروهتيدددا څنګددده ده،شدددک يدددې درلود، کددده نددده پوه ...د -

تده پدالر ويلدو نده      يراف،وبدولي او کنه؟ کده هدده    زنکندن په حال ناروغ

 .همېدشر هسېهم، 

 : واب ورکړ سردار

ره کړه،هوکې يوه بله حمله، هدم  هم يوه حمله تې ساعت دمخه يې نيم-

 !زړه ورشه يرانه! مه کوه

و ددد چې د حملې د کلمې پده اور شانۍ کې ډوب و پردپېير،په داسې 

يدې  حيدران حيدران   .کړی دی ددړ چې کوم چا په بل چا برسره يې توور وک

تده حملده    هۍووروسته په دې پوه شو چدې ندار  او  واسيلي ته کتل سردار

 ن ،ته څدو خبدرې وکدړې   واسيلي په ت  ت  کې داکتر لورو سردار.ييوا

و په هده د يوت.نېږدې شوسر کرار کرار دروازې ته  پهلوودمنګاو دپښو 

ام اچولدو تده   ،يد لدو پده سدر ت    ونو کده يدې دمنګ   سر ت  نه شو کوالی،

 انديد مرن او دهددو  نيوحدا رو بياهده پسې مشدره شدهزاديۍ،  .دهکېورته 

ې لده شدا   د درواز.خلک دروازې ته نېږدې شولور مينځې او ن، ،چوپړان

کددې انددا   ایده،خو پدده پدد ل کېدددددديڼدده يددوڼې هددږ اور   الدده يددولې او  ندده د

ازې رندد  الددوتې چددې دعددا يددې ويلدده لدده درو      فنا،هماهدده شددان يلواميخ

 :راووته او الس يې د پېير پر الس کېښود او وې ويل

! ،اوس شددهادل ويددل پيددل کېږي،را دده  دی يددهابددې پدخدددای رحددم  -
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 !را ه

ل چدې  ليدد او وې  ر شدو لده دروازې تېد    ېدد په پاسته فدر  وخو پېير،

او د مينځدو او چوپړاندو نده هدم     هده ناپېژندلې ښځه ددې الرښودونکې،

نددور د  چددې يددواکې دې کددوټې تددهوتندده ټددول داسددې ده پسددې را روان دي څ

 .راننوتلو لپاره اجازه په کار نه ده
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روي ايد اودهده پده سدر د  روي سدتنو ايدکوټه چې لوړو  يهلوپېير،دهه 

پارسددي  ښددکلو پدده ديوالوندده يددې  وه او ېقوسددونو پدده دوو برخددو ويشددل   

 .وو،ښه پېژندله ڼل شوياويايلينق

 پردوونپده وريښدم   ،هند  يې له سره لريى ته چې يوې خواتهو شا د ستن

 يدده لوتدده يددې هددده     والړ و او بلددې خددوا  جوړ لددوړ کددټ  کددې مددروړ شددوی،  

شدوي   ای د  پدر  ایپده کدې  د    يلا لي شدم طاقچده وه چدې سدپې    هينداريزه

 منيد ماښدداچددې  لکدده کليسددا،،پدده سددره رڼددا داسددې روښددانه شددوي و  وو،

ونکو سددپې لو  لېدددسددپينو  تددر.عبددادل پدده وخددت کددې روښددانه کېددږي   

پدددددر هددددددې .يدددددوه څدددددوکۍ والړه وه کېالنددددددې د والتروفسددددد يلواشدددددم

بدې يونځوبالښدتونه چدې    اوريدن سدپين   و (څوکۍ کېه لرونکيت)څوکۍ

دهدده پدر سدر، پېير،تده      دل شدوي وو او ادښدو ،ښدکاريده،نوي بددل شوي  

چدې تدر مدال پدورې د شدنه       نداروغ بددن  اوخدوف  زبېر يراف پالاشنا،دهده 

او زمدري   وهماهده سدپين  لده خپلدو   هدده   .پدرول و ،الندې پدټ و  راڼه څادر

هدده لده خپلدو    ، يدې ورتده سدينګاراوه    تنددی  چدې سدره   ووږدو څڼهوندې ا

چې دهده څېرې ته يې  دانګړې  ژورو يونځو سره پر سور ژيړ مخ  هماهه

 ای دد پددر ایالندددې  دد يلوا لو شددم،مخامخ د هماهدده سددپېښددکال بښددله

 پر څدادر راوتلي او  هڅادرهده دواړه څورب او شډل السونه،له د.و شوی

 چدې و  شدوی راخدم   ددې لپاره يو زوړ بوډا چې د څوکۍ له شا نه.پراته وو
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 ښددي الس د هټددې او شددهادل يوتددو تددرمن  دلي ددددسددر چپدده لويراف،دد

چددې پدداک او خددورا ښددکلې قيمتددي    وننيوروحددا. شددمع کېددږدي يياموميدد

او اوږدې څڼې يې پدرې راپرتدې وې،شدمعې پده الس      جامې يې اهوستې

لدږ  نده  دهددو  .په کرارۍ خو په ډدر پام او  يرکتيدا سدره دعايدانې لوسدتې    

لي نيددودسددتمالونه يددې سددتريو تدده   شددا تدده دوه  ددوانۍ شددهزاديۍ چددې    

هه ،همادهدددددو تددددر ټولددددو مخکددددې مشددددره شددددهزاديۍ    و،والړې وې،و

لددده يددوه شدددېبه يددې هددم    يددې  سدددتريې  ېاو برنددد  چې کرکجنددې کاتيوشددا، 

يواکې هوښتل ټولو  ، که هدېوالړه وه نه ،نه شلولې يلواې لو شمسپ

 بده کده يدوه شدېبه هدم هدده لده هددو سدتريې واړوي،دا        ، دا څرينده کړیته 

يدوه  فندا،چې څېدرې يدې د   يلوااندا ميخ . شي ويالينه ولو کړو  واب دخپ

وره سددره د ناپېژندددل شددوې   څريندوندده کوله،لدده   او خواخددوږۍ ژور هددم

واسدديلي، الس  د دروازې بددل څندد  ته،سددردار.ښددځې تددر څندد  والړه وه

شداته چې،شدا يدې    څوکۍ ته نېږدې،دهدې بخمل شدوې څدوکۍ    کېلرون

څنګله،چې شدمعه   هده دخپل چ  الس.،والړ و  ان خواته راير ولې وه

او ټټدر   تنددي  په ښدي الس يدې پدر    ښې وه،اد څوکۍيې په الس کې وه،پر 

هر دل بده يدې چدې     کداوه او   ایدرنداوي پر د   سدتلو ادپده   اليبدعيسوي 

د ارام  .دلې ،سددتريې بدده يددې داسددمان پلددو تلددې پددورې رسددې يددوتې تندددي

نددددې متادددي او الهدددې ارادې تددده دتسدددليم نښدددې يدددې پددده څېدددره کدددې څري  

تاسدددو دهددده   ا يدددې دا ښدددودل،په هدددره کچددده چدددې    ېددددبشدددرې او خو.وې

 .ومره به تاسوته يرانه تمامېږيهاحساسال درک کولي نه شي،

ينده چدوپړان   راو تر هدده وروسدته نا   انداکتر بيا،اندهده شا ته،ياور

کده  .،جال جدال والړ وو کې چې وېکليسا په ينه اوښځې لکه روالړ وو،نا

نښدې ويسدتلې،خو دکليسدا د      دان دادليب   ره هم ټدول پده پټده خولده پد     څ

هدر وار بده   .ې جدوړې کدړې وې  نو ددعا اوازونو انګازنيواو روحا زنګونو
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چددې د کليسددا زنګوندده او د دعايددانو اوازوندده پدده کددرار شددول ،دخلکددو        

ل دددددددو هږوندددده بدددده اور کېدددد ای دددد پددددر ایو او  ددددېددددددجګ ديددددامونو

يدواکې   چدې داسدې  انښدودنې    ،په خورا  انښودنې،پاولوفناانا.دلکې

ولې کدوټې  چې څه کوي،د کوټې له بر سدره پده ټد    چې په دې پوهېږې ښيي

هده شمع ولګداوه،خو  .کې تېره او پېيرته ورهله او هده ته يې شمع ورکړ

،پده هماهده   و وډ شدوی خيدال يدډ   يدې  زيال پدام لده املده     دداچې خلکو ته 

  .ستل هم پيل کړلاد اليبوه،د لېنيوالس کې يې چې شمع 

چددې خندددل سوفيا،سددره اننګي،خددال پدده شددونډو يۍ،کمکددۍ شهزاد

او تدر   ،مخ يې په دستمال کې مروړلدى موسېدههده چې .هده ته کتل يې،

يدې پېير،تده وکتدل پده خنددا       بياډدرې پورې يې نه لوڅاوه،خو همدا چې 

نده خانددی،خو   و،وليدچدې دهددې پده     ليدد هده  ان کې دا توان ونده  .شوه

 که يې دا ښه ويڼله چې ری،نوچې هده ته ونه يو الیهم نه شو کو يېاد

پدده مددن  کددې ناڅاپدده،     ود مراسددم.شدداته  ددان پندداه کددړي    سددتنې يېلددود 

بوډا .يلووبل ته څه ويې ي عا اوازونه بند او په بنګهارينو ددنيودروحا

انددا .څدده وويددليددې اوښددځو تدده  څېدددو،پا لىنيددوچددې ديددراف الس چددوپړ 

 شددارې يددېفنا،وړاندددې شددوه،په ندداروغ ورخمدده او ديددوتې پدده ا يلواميخ

تده ډډه لګدولې    چدې سدتنې  )فرانسدوي داکتدر  .داکتر لورن  ان ته ور وباله

کدې ندده و،خددو کدړو وړو يددې دهددده    وه،سدره لدده هدده چددې شددمع يدې پدده الس   

تدوپير  دمدذهب لده    ي څريندونده کولده چې،هدواړي وښديي    د درناو پردی

 (هدده تده درنداوي کدوي    دهومراسمو په اړتيا ښده پدوهېږي او  سره،د سره

نداروغ  ،په شان ،په درندو ،خدو بدې هدږه يامونو     کيلرونربه ديوه پاخه تج

و يوتددويې دهددده ازاد الس لدده ،پدده خپلددو ښددکلو او نددازکورهىتدده نېددږدې 

او پده چدرل کدې    نيدو نبض يدې و  را لوړ،مخ يې واړاوه او دهده شنه څادره

 کېاوخواشد پده  ناروغ ته يې کدوم شدربت ورکړ،يوڅدو شدېبې دنداروغ      .الړ
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نو کېناسددتل او يواپخپلددو  دد ډدددر ژر وک هرڅدد الدده يولدده جددوړه خددو    بيددا

کدې   کې د نډ رات  په وخدت  وپه مراسم .ددعايانو اوازونه پورته شول

واسددديلي ،پددده داسدددې حالدددت کدددې  چدددې سدددرداردپېيدددر،دې تددده پدددام شدددو 

ږي ،لده خپلدې څدوکۍ    چې،پوهېږم چې څه کوم او وا پرهدو چې نده پدوهې  

لده  او  رتېد چدې نداروغ تده ورشدي،دهده لده څنګده        ای د  ،ددې پدر څېدنه پا

دکدوټې پده بدر سدر کدې ،د       د يدراف دخدوب   ایمشرې شهزاديۍ سره يو 

 پردې پدرې را وړنددې وې   دل شوي کټ خواته چې وريښمينېادښولوړ 

،ورهى او دواړه دکوټې دشا له دروازې نه په يدډه ووتدل،خو د مراسدمو    

بېرتدده خپلددو  ،جوخددتپسددې بددل يددو پدده  بيدداو ندده مخکددې رسددېدتدده  ایدپدد

پېير،دې پېښې ته هم هومره پاملرنه وکړه،لکده  .نه شولنو ته راستايوا 

کدړه کدړې وه،   پرد دان سدره دا   لده  هده نورو ته يې چې کړې وه، که هدده  

ددې لپدداره وي چددې ټول بايدددهددده ،ينيو چددې نددن شددپه دی څدده ره هددده هدد

 .همداسې شي بايدل کېږي او ليد يېااړتي

دهدده پده   هدږ  هدده  د کليسا د زنګونو اوازونه ارام شدول او د کشديت   

ب  دوا  پوښدتنې او  کېونرسدېد اانګازن شدو چدې نداروغ تده يدې د ر      ای 

پدرول   ا ېدد نداروغ هماهده شدان بېسدده او بدې هدرډول خو      .ويلې کېمبار

يې ا او ديدامونو او سداندو آوازونددو   ېدد دشدا وخدوا خلدک ټدول پده خو     .و

ده،لدده هددرې کېل ددددفنددا اواز لدده لددرې اور يلواچددې پدده هدددو کددې د اناميخ 

 :ييواچې هده  هدددهدې هږ واورپېير،.خوانه پورته وو

نده   ښدودل بده ښده   پردهرومروکټ تده يدوړل شدي،دلته دهدده      بايدهده -

 ...يو

داکتران،شهزاديان او چوپړان،داسې له نارهه تاو شوي ووچې نور 

،ژدړې شدوې څڼدې   بخدوني ډوله ،سرې  هده سپينې ياليراف، د، نو پېير

ې نوروڅېروتدده هددم  چددې د ټولددو مراسددمو پدده اوږدو کې،سددره لدده هددده چدد    
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هده خلکو له احتيداط چدې    د .ېليددې،نه کېله ستريو نه لرې  کتل،دده

کدوي او  چې هدده پورتده   رڅوکۍ نه تاو شوي وو،تووريې وکړ دده دپال

 .يړکټ ته يې و

 : ددد يو چوپړ له يبڼۍ نه ډک هږ يې واور

 .ږيلويه،کنه زما الس در کلک کړ

 :کړې يو بل نارې

 !لږ ښکته-

 :ټينګار کاوه چې بياهږونو  ينو نورو 

 ...او يوه بل ...لږ نور هم،لږ نور-

دهدددددو کسانودسددددا ويسددددتلو او پښددددو اوازوندددده الپسددددې داسددددې       

وړي،دروندد والدي يدې     دویل،تا به ويل چې يواکې هدهبار چې دددرند

 . ددې له توانه خورا زيال دي

 دپېيدر،  لده کدې وه  فندا هدم دهددو پده ډ    يلواچې اناميخ وناروغ وړونک 

، لدده منځدده يددوه شددېبه د هدددو لدده شددا اواوږو او هددده لرسددېدوتدده ور مخددې

، يدال  سپينې پراخ ټټر،خالاې تڼې او سورورې اوږې،څورب ، دناروغ

 لىنيدو چې خلکو تر ترخد  النددې    ،ژدړې شوې څڼېسرې بخونې، ډوله

،وتلي ه،پددددراخ تندددددی څېردهددددده دا .لليدددددووو او پورتدددده کددددړي يددددې   

،آن دمددر  پدده را  ه سدداړه کتددل نښددکلې خولدده اوشدداها   شددهوانياننګي،

درې مياشددتې شددان و،لکدده او هماهدده  ندده وږ بدددل شددويهددم هددېڅ  ورسددېد

ه پېيدر، سدن پترزبدور  تد     هدده  چدې ، په شان،دهده وخت په شان مخکې

هددده سددر اوس د پېير،دسددتريو پدده دخددو دادي لى و،ليدددهددده  لېددږه او ده

و و يدداموناخيسددتلدده يبڼددو  اخو نددده او بېواکدده، د لېږدونکو وړاندې،ن

کوم په  الی، نه شو کوکتو سړواو د هده مړو او ه دد،ردږدسره ټکان خوړ

 .ودريږي ای 
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کدې  کدټ پده شدا و خدوا      دد هدده  څدو دقيادې ندورهم     ېاو اله يدول  وه  

. شددولواره خددواره  چددوپړان وروسددته ليږدولددوتددر ندداروغ  د. ا کددړپيددددوام 

 :ويل ېاو و ښودکېپر السونو ور  پېير،فنا، الس د يلوااناميخ

 !چې ورشو!در ه-

شدول چدې    ېږدېد کټ ته ور نفنا،سره په يډه،هده يلواميخپېير، د انا

چدې  پر هدده کدټ پدرول و    په يوه پرتم سره ناروغ  (څوکۍ کېه لرونکيت)

،هدده داسدې   اړه درلوديې پورې  ومراسم (هسل)څو دقياې مخکنې يې

پدر  ، دهده السدونه .ه وکيو چې سريې لوړ پر سرودږدي ت هځېدلىکټ ر پ

کلده   .رهدويي ښدکته پراتده وو    چدې لي ووددد لوداسې کروټ نه وريښميشن

هدده دکتدو   هده تده مخدامخ وکتدل، خدو د     يرافشو، نېږدېور  ،يرېچې پ

يدا داچدې   .نده شدو   ایدپرې پوهېد  او میهوم و چې څوک معني ، هدهمعني

ددې لپداره دي چدې    ېسدتري دې کتو په پوره تويه هېڅ نه ويل،يدا داچدې   

يو او کتددو ل شددي او يددا داچددې دهددده سددتر چېددرې کتددل کېږي،هلتدده وکتدد 

ده، څدده ېد چدې نده پوه   ،رېيد پ .ودل يدې يدران   دومدره زيدال ويدل چدې پوهېد     

خپلدددې ډول يدددې  نيزپوښدددت پددده. شدددو ېوچ پدددات ای ددد رپددد ایوکدددړي،  ددد 

 .فنا ته وکتليلواانا ميخالرښودې،

ود ښد ستريو پده اشداره د نداروغ الس ور و   د  رفنا، په تلوايلواانا ميخ

پدر هدده    ه،ددد له هدده چدې وير   سره ،يرېپ. ليږلهوور هچم په لپو کې يېاو 

، ور اوږد کدړ  اورميدږ  خوبيا يط هم په سدختۍ ،پراته څادر کې ونه نښلي

او يدې د هدده پدر وچ     ېشدونډ  ېکدړه او خپلد   ای  رسپارښتنه يې پ هدېد 

کومدده  ېرېددالس او ندده يددې د څندده  يددرافد خددو. ېښددودکېالس ورپاسددته 

پدده دې ا ته،فندديلوااناميخ ،بيددايو ددل ،يرېپ. هددښددوروندده  ،يو هددمبرخدده

کې،هددده الس سددتريو  ،پددهفنايلواميخانا ؟ ،چې څدده وکددړموکتددل معنددى

 ېد هدد  بياهده هم . وه ېښداچې د کټ تر څنګه  څوکۍ ته وکتل کېلرون
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 يدا ا ،يې همدا پوښتنې لرلېخو ستريو . ناستېک،پرڅوکۍ خبره و منله 

په  ېفنا، سر د هو او مننويلاکه څنګه؟ انا ميخښه ده،کړ چې ده وکار  اد

بڼده هدوره    ۍد ساده يد په شان  ېمجسمد مورد  بيا ،يرېپ. نښه وښوراوه

ناچاالکده  څورب،، هدټ  ېافسوس کاوه چې په د ېاو ظاهرا يې په د کړه

او خپدل ټدول رواندې     ید ىلنيدو  ای  یدومره لو ېاو درانه  ان يې د کوټ

هدده  . اره شدي ښدک  ىکمکچې څومره کېږي  ې ته سپارلىه توان يې دې 

چدې څدو    ېو ېنښدت  ایسدتريې پده هماهده  د     يدراف کتل، خو د تهيراف،

فنددا، پدده  يلواانددا ميخ. کتددلپېير،هلتدده والړ و او ده ورتدده  د مخدده  ېشدديب

ر او السره هوښتل دا وښيي چدې د پد   حالتا او دهه شان دددر ېد خپلې

نه پوره خبدره   ېشيبو له درد او وير ود پرتمين ديدن ىوروست هد ده زوی

 څدو چدې   تودور وکدړ   ،يدر ېخدو پ ،دوام و نده کړ  ېدقياد  ېدو دهو کتلو. ده

 ېکد  نۍ څېدره او يدونځ  ېپده  يدږ   يدراف، ناڅاپده د  . دي ويشد ر ېتساعته 

يددې  هخولدد ېاو ښددکل زياتدده ېا يددې ال پسددددددردږا شددوه، پيدددا دددديددوه ريږد

د لدددومړي  دددل لپددداره   کدددې شدددېبهپددده همددددي )ه، شدددو ېهوندددد راتددداوتاو

هده،همددې  د ( ید نېدږدې ر يې څومره مر  ته چې پالپېير،زړه ومنله د

اندا   .ل شدو ددواور یخرهار کى او پېچلىونېدنه پوه ،نه ېخولراتاو وتا

پدوه   کولهيې ې،ه ه څارل ېد ناروغ ستري  ير خوراچې په  فنايلواميخ

تده اشداره    دشدربت پيدالې   يدې  بيدا ،يرېيې پيو  ل  ښتل،شي، هده څه هو

 واسديلي ندوم يداد کدړ     سدردار وار د  يې يو زييروي ييرويز که پهوکړه او

او يو ترد نداروغ پده سد    .بړستنې ته اشاره کړي وي شي هدې ایداو يا کې

ه ه يددې وکددړه هددده چددوپړ تدده   ،شددوې ېڅرينددد ېکددې د شددک نښدد بشددره 

 .والړ و ېسر پورتريې  ال تر اوسهچې  ويوري

 :وويل هچوپړ په کرار

 .په بل اړخ واوړي يړهوا -
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 .څېدره پاپېير،چوپړ سره دمرستې لپا

ن مددخ پدده درونددد  ددا يددراف،شددو، چددې د ېور وړانددد،ددې لپدداره هددده 

 . ديوال واړوي

هدده  ،ددشدا تده ولو   يدې يدو الس   پده بدل اړخ اړاوه،   يې يراف،کله چې 

د خپدل   يدا ا. ه ه کوله، چې هده د  ان خوا ته ور ټول کړي ې بې يټېهس

ې چدې د ده بدې  انده الس تده يد      معندي پده   هلچدک د هده وحشدتناک   زوی

کدوم بدل څده دده پده مدړه       او ياپده دې شدېبه کدې    ؟هند کتلي و، پدوه شدو او ک  

الس او  ىکپل فرمان نه وړونخ خو هده،ر شول؟ ېور تسر کې  کيدونکې

 راو پدد الس تدده کتددل بيددااو تدده  وحشددت کيوندښددېده کددې برڅېددر ،يددرېد پ

سدره يدې    طبيعدت چدې دده  موسدکا  ،زورزنکې دردناکه  داسې يېشونډو

. .،راخدوره شدوه  ملندډي وهي  ۍنداتوان  خپلدې پده   کېايدو  اړخ نده لګداوه او  

ا او په پزه کدې يدو سدوز    ددردږدپه يويل کې  وليدموسکا په  ېر، ددېيپ

 دا هدده حالدت و چدې ده    .ې تتدې کدړې  سدتري  او اوښکو دهدده  احساس کړ

،مدخ پده   اړخ  پده  نداروغ  وخدت کدې يدې    ېپده د .  کله د هده تمده نده لرلده   ېه

 .توويس ىړ اسويلسو يو او هده ورواړاوهديوال 

د نداروغ   وارخپدل  پده   ،چېوليدد په  ديۍشهزا ېبل د،فنايلواانا ميخ

 :، وويلهو ېلپاره راهلتېرولود  پېش ېد يو هسر

 .،  ي چې  وولپرد-

 .نه وول ېير له کوټېاو پ
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مشدرې شدهزاديۍ نده     واسديلي او  سدردار  لده ، ېپده تداالر کد    يود هرکل

کدوم څده پده هکلده     داوناسدت   ېځور الندد ان تر ستر ېترينيکااچې د  پرته

ر ېيد پ هددوی همددا چدې   . نده و څوک هېڅ بل  نور نوتوده مرکه درلوده، يې

يلددده چدددې ېوپت ېداسددد ،يدددرېپ. چدددوپ شدددول ل،ليددددو هالرښدددود او د هدددده

شددي همداسددې ورتدده بريښددېدلي    ایدکېددپددټ کړل، کددوم څدده  ۍشددهزادي

 :ويليې و وي،نو که

 .لو زهم نه لرمليدد  ېښځ ېد د -

 : ويل ېو نا ته مخ ورواړاوه، اويلیواميخواسيلي، انا سردار

يدز  م یتداالر کدې، د چدا    يچې په کمک ده ېکاتيوشا، سپارښتنه کړ -

 ، کنده لده  کدې ، يدو څده وڅ  ئوکدړ  مهربداني ! فندا يلواميخ ېيراند . جوړ شي

 .ئوږې نه به ژوبله ش

 مدټ  هدده داو  نيدو ويدې را  السخو د هدده  وويدل، ونده  څه  ير تهېپهده،

 يکد ندا پده يدډه کم   فيلواميخيدر او انا ېپ. ښدکود کېور  حسداس ې لږ پده ا ي

 .تاالر ته الړل

والړ ډاکټر لورن د هده ميدز تدر څند      ې  کنيرد تاالر په مي يکد کم

 ېهددده چددې لدده يددو ښددکل . ټددول شددوي وو ېاو سدداړه خددواړه پددر ایچددې چدد و

 :نرمه ژبه يې وويلره دپه ډ،څکه  ینه چا ېپيال ۍاينچېنازکې 

 ،ددهده تده راتد  لپاره  حدال   بيدا وروسدته ،  ېرۍويشد تر ېشپيوې د   -

ي نه شمرسته ښه  داسې څ شيېنه پرته بل هديوې پيالې  ایښه روسي چ
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 ېپات ېخوف په کور کوزابې يرافده شپهده  ټول هده کسان چې. الیکو

 . ميز شا و خوا ته راټول شوي وو ېد همد ،وو

ينددارو  ره هېشدم  ېبد  لده  ېکوټه، سره د هد ۍه کمکدريدهه د هرکلي 

په کور  يرافچې د به هده وخت . هپه ياد و ښهير ېسره د پاو وړو ميزونو 

، هددده دا ښدده هده ن ددا ندده وه زدو او دو ونددهبنډار ۍن ددا او موسدديا کددې د

لپداره   مېلمسدتيا او د ېکيند يزه کوټې کدې  وړه هيندار ېچې په همد هيڼل

اړه چې، ښکلې جامې په هد  ننداره وکړيدلو ېهدو ښځو او پ دراتلونکو

 ېکدوټ  ېبده د همدد  او يداڼې   وهاړو او بربنډو اوږو پرتې مرهلرې،پر جګ

چدې  و سدره بده   رسدېد ه پد ارو تده  ېدد هنونکو لېددهدو   ې اوددد رېتې الر له

دخپلوښدکالو پده کتدو    توويرونه به يې څو واره پرله پسې ښودل  دوید

ه نيمد ه پد د تدل پده خدالف تتده وه،      هدهه کوټد  اوس. ماتولهزه تنده ييالښک

د  او د ميدز پدر سدر    ېللګېدپه کې  ېشمع ېدوه مړ ژواند ېيواز په کېش

،هلتده  ږيکېل ليدد بل څه نه هلته پرته  قابو يډوډو پرتوله  يواخوړو او چ

ناسدتو بېالبېلدو،ډول ډول خلکدو،خبرې اتدرې سدره       په ښدکلو جدامو کدې   

چددې  ندده هېرولدده دا هددرې خبددرې کددې يددېاو پدده خپلوخو ېددداوو،خوکولې

پېير،سدره لده هدده    .دي کيدوناو څده کېد   يېرددږ دخوب په کوټه کدې څده ت  

هددده خپلددې الرښددودې تدده پدده     .و،خددو څدده يددې وندده خددوړل     چددې ډدددر وږی 

د پښددو پدده سددر د هرکلددو د  هددده ل چددې ليدددې ډول وکتددل ،ويددې نيزپوښددت

مشدره شدهزاديۍ پداتې    واسديلي او   سردارکوټې خواته چې هلته يوازې 

 بايدد ا کدارهم   انسدره يدې وويدل چدې د    له ، ېدهم وخو وو،روانه ده،دی

 . ېدددددوروسددددته هدددددې پسددددې وروخوه  نددددډ لنددددډ ترهمداسددددې وشددددي،

پده   خپدل مدن  کدې   په دواړه ،وه والړ څن  ترد شهزاديۍ  فنايلوااناميخ

 .لددهږ خو په سانديزه بڼه، ای،يو يبڼۍ

کدې  ۍ په هماهه حالت بڼال ديمشره شهزاديۍ،چې ه ددکارداسې ښ
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هدددې خددت کددې وه، دراوزې دپددورې وهلددو پدده و   چددې دخپلددې کددوټې د  ده 

 :وويل

چدې  کدړه وکدړم   پرداجدازه ولرم،خپلده دا    هيله لدرم !يرانې شهزاديۍ-

ديددراف کددوټې تدده يددې چددې فنددا يلواانددا ميخ.څدده ښدده دي او څدده ښدده ندده دي 

تدده  دخددوب کددوټې تدده ننوتلددو يددې  تلددونکې الر،دهدددې پددرمخ وتړله،هددده 

 :ژبه يې وويل خو ډاډمنه، ه،په کرارهدپردنښو

کې چدې  په دې شېبو  ر نه کوي،دهه کار بهفک!نو يرانې شهزاديۍ -

 او خواخوږۍ ته اړتيا لري،دهده لپداره د  کاکاجان تر دې اندازې ارامۍ

 زهم وړ نه وي؟

پدده اړه خبرې،هددده هددم پدده دې شددېبو کددې چددې    نيددادهددده لپدداره ددې د 

 ...چمتوالي الوتلوته د نيادهده روح بلې د

 ولددې ،پددرپدده پښدده اړواسدديلي،دخپل عددادل لدده مخددې، پښدده   سددردار

و داسددې ،خلددددلي هومبددوريې پدده چټکددۍ ردږد  ددددول.و ناسددتڅددوکۍ 

هدده  .شدوې ده  يده لول چې دبشرۍ کوزنۍ برخه يې تر برنۍ هددې  ېدبردښ

ښددځو مرکددې تدده هددېڅ پددام ندده      وچددې د دو ،هددده ناريندده تدده پدداتې کېددده     

 :کوي،مګر وې ويل

،هددر هددده څدده چددې د کاتيوشددې،زړه   ئپردږد چددې څدده؟پددوه ندده شددوم   -

چې يراف ته هده څومره يرانده   ئوکړي،تاسو خو پوهېږ هواړي،هماهه

 .ده

ړه يددې پدده الس کددې  ومشددرې شددهزاديۍ چددۍ د يددراف  ددانګړې ک دد   

 :واسيلي ته اشاره وکړه او وې ويل سرداروه،

چې په دې کاهذ کې څده ليکدل شدوي دي،خدو دا     داهېڅ نه پوهېږي  -

 هده سره په دفتدر کدې دی او   ،لهنى وايتليکپه دې پوهېږي چې رښتي

 ...داهسې کوم هېر شوی ليک دی
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انا ره شددددي،خولدددده څنګدددده تېددددفنايلواميخچددددې دانا هدددددې هوښددددتل

بندددده کدددړه،الس يدددې   يدددې الره ،هددددددهددددې مخکدددې ودر ، فندددايلواميخ

و هيلده  دښدېد چدې دژر پر لده  نيووارتېږه او داسې کلکه يې ک دوړه راو ور

 :يې نه وه،هدې زياته کړه

اسو ته عذر کوم،عدذر  تتاسو نه هيله کوم،له زه  !يرانۍ شهزاديۍ-

 ...ئ،پر هده رحم وکړئوکړ مهربانيکوم ،

اخ  لپداره  وړې د تدرالس کولدو  ،خو د ک شهزاديۍ که څه هو چوپه وه

د  يدي وااو کده و  يدي واوډب روان و،داسې بريښده چې شهزاديۍ څده نده   

لې نيدو فنې،ک وړه،سدخته  يلوااندا ميخ .ې په زړه به نه وينفيلواانا ميخ

دهدې اواز خپل نرموالى، خواخوږي او خدوږوالى  هم وه،خو سره له هده 

 :و،هدې وويل ساتلى

دې خواته راشه،زه داسې فکر کوم چدې هدده ددې   !زما يرانه!پېيره-

 !،همداسې نه ده سردارهتل شوی نه دیکورنۍ له هړيتوب نه ويس

ون کدې  چې هږيې آن په مېلمستوکړه  چيدهشهزاديۍ،ناڅاپه داسې 

 :ره کې واچولل شو اوخلک يې په ودددواوار

تاسددو،ولې آن ! يددې  تاسددو،ولې چوپدده خولدده ياسددت زويددهدتددرور  او -

 دان تده   ولې هرڅوک،خپل او پردي ،چې خدا زده هده وخت چ  ياستئ

او دزنکنددن پده حدال     حد  ورکدوي  و چارو کې دالسدوهنې  رنيد موږ په کو

 :وويليې له  انسره ، جوړويۍ رد کوټې تر شا ناند سړيکې 

 !هنو دوکه ماره ښځ-

 فنددا،يلوايې،ک دوړه را کددت کدړه، اناميخ  او پده ټددول قدول او کرکددې   

چددې  الړه،څويامدده لدده ک ددوړې سددره ددې پدده هيلدده وړاندددې الړه وړاندددې 

 .هم تر ک وړې تاو کړيې او بل الس  ک وړه پردنږدي

 :او حيرانتيا يې وويلاواز،په يواښمن څېدواسيلي،پاسردار
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 ،يدددماوته خندا،تاسدددو،دا دخنددددا وړ ده،ديدددماو،تاسدددو تددده ایای،ه-

 ! ئپردږد، ئپردږد

 .هدپردښوک وړه شهزاديۍ 

 !ئتاسو يې هم پردږد-

 .فنا هوږونه کاڼه وويلوامګر د اناميخ

اوس . ، زه خپلده  دم او هدده پوښدتم    مدا پده  دا . ئږدد، پريماوتاسو ته -

 مو خوښه ده؟

 :فنا وويليلواانا ميخ

 تهسدر  تدر اسدمو  مر مبدارکو هه شان د، ديماوتاسو ته ! سردارهيرانه -

 . ښودل شيپردي چې هده آرام به دا ووروسته، ښه  ورسېد

 و نېدږدې شدوی  تده   څن  دوید بېخيچې  ته مخ ورواړه پېير،، ېهد

لده  نو ندور ته چې  ېرېڅ ېکرکجن شهزاديۍد نه يوازې يې  ۍحيراناو په 

ونکو هومبدورو  ددد واسديلي لده قهدره ردږد    سردارنزاکته وتلې وه بلکې د

يدې  الدوزي، مدخ    هومبدوري څنګده   سدردار ل چدې د  ليد هده.هم کتل يې ته

 :ويل ېو ورواړاوه، او

 ؟ئ يواتاسو څه !راشه پېيره -

 :واسيلي په هوڅه وويل سردار

تاسدو پده   ،ئيواکړو  واب بده پده خپلده     ېچې د خپلو د ئدا په ياد لر 

 ؟ئچې څه کو ئخپله هم نه پوهيږ

لدده   ېد هددد  ه،فنددا تدده الس ور واچدداو  يلواميخانا پدده ناڅا شددهزاديۍ

 : ويل ېاو و يستهوويې ک وړه رامنګولو 

 !دوکه مارې ښځې!شيشکې-

او منګدولې يدې دحيرانتدا پده نښده       ه واچداوه واسيلي سر ښدکت سردار

  .سره خالاې کړې
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 ې،راهسد  هوختد  هچې له ډيدر  ،هماهه دروازهوخت کې، دروازه ېپه د

 ېپدور  وازه او نرمدۍ  خدورا او تدل بده پده     ،هده ته ستريې ينډلې وېرېيپ

 ۍمنځدد. هلګېدددديددوال و رچددې پدد شددړق را وازه شددوه داسددې يددوپدده ، دهکېدد

يددې او سددر  ونهو شددور او يبنددۍ چددې السدد  شددر ،تلددوارردپدده ډ ۍيشددهزاد

 :يې کړل چيدهرا ووته او ،ترې ښورول

باسدى او تاسدو    ۍ سدا وروست ،زنکندن دی هدهد؟ ئدا تاسو څه کو-

  .زه يوازې پردښې يم

خمده  چټکدۍ  په  ،فنايلواانا ميخ. هتيږلرشهزاديۍ ک وړه وا ېمشر

 خدورا او پده   هورتد را پ،الس و يريوان و ېپر،سهاوچې تر يې او هده شي 

 سدردار شدهزاديۍ او   همشدر . ته ورننوتلده  ېد خوب کوټ يراف،د چټکۍ

 .ې الړلپسد  ېاو هدد  دمنځنۍ شهزاديۍ چدې راپه سدد کدړل  واسيلي هم 

 شره شهزاديۍ پده م،دمخهنه تر ټولوچې  ېشو ېرېنه وې ت ېڅو دقياال 

پدده  ،يددرېد پ. را ووتدده ېلدده کددوټ  ېلددويددې ژو ېچددې شددونډ  رندد  يالددوت

 :ويل ېاو و شوهونکې کرکه څرينده ددکې نه مهاره څېرپه  ې،يدولي

په  ېته ستري ېبېش ې، تاسو همدئ، اوس نو خوشحاله اوسښه ده -

خپل مخ يې په دسدتمال پدټ کدړ او پده      ې چې ساندې وهلې،هد! ئالره و

 .ووتله ېله کوټا ژړا ژړ

و او لددد را وول، پده لړز  ېلده کدوټ   يواسديل  سدردار وروسدته   هددې تر 

ډډه  ،يدر ېچدې پ  ورسداوه  اوږدې څدوکۍ  ېلو يامونو يې  ان تر هدددښو

 .په السونو پټې کړې او ستريې ددپر هده ورولو، وه ېلګول پرې

ه چې ژامه دښېدبر ېداساو  لىېددپېير،پام شو چې دهده رن  تښت

څنګدل   ،يدر ېهدده د پ . ياو سخته ريږد يپه اور کې سو  ۍبت ېيې د تور

 :ويل ېله او ونيورا و

 !زويهآه، يرانه  -



 

٢61 

له چدې  سېداحسا توانياو نا نتوبيو رښتي ېداس ېد هده په خبرو ک

 .ېنه وه احساس کړپه هده کې  کله ېه ېنه مخک ېتر د ،يرېپ

ږم دا ېپدوه  ومره يدو بدل دوکده کدوو، نده     څد  و،يناه تر سره کدو  يهلوڅه -

ماتده  آخدر  . لىرسېدته شپيتو کالو  ې، عمر مزوی يېټول د څه لپاره؟ زه 

او هدده  . یمدر  وحشدتناکه د   ...هرڅده ...تده رسدېږي   ایهرڅه په مدر  پد  ... 

 .وژړل

 ېاو بد  ورا ووتده، پده آرامد    ېله کوټه،وروستتر ټولو،فنا يلواانا ميخ

 :يلوو ېيهده ته شوه او  ېدنېږته ور ،يرېپهږه يامونو 

 !هيرېپ -

 .ته وکتل  ېل هدډو نيزير په پوښتېپ

وښدکو يدې دهدده مدخ لوندد      ،ا په تندي مدچ  دهه  وانفنا يلواانا ميخ

 .اوخپله چوپه شوه

 :وروسته وويل ه، نډ هدې،تر لږ

 .هده،له موږه الړ- 

 .ته وکتل ېد عينکو له شا نه هد ،يرېپ

زړه بدړاس پده اوښدکو    د ي او وکدړه چدې وژاړ  يدې  چې  و،ه ده   را ه-

 .وباسيه ښ

خوشدحاله و چدې هلتده     ېپده د  ،يدر ېپ. بدريه کړتياره تاالر ته  هده يې

رتدده ېخددو کلدده چددې ب لدده هددده ندده ووتدده،فنددا يلواانددا ميخ. ليدددندده مخ چددا يددې

کلددک  پدده ښددي اوادالندې سددرهددده السددونه تددر راسددتنه شددوه، يددوري چددې 

 . یه دددوخوب 

 :ير ته وويلېپ ،فنايلوابله ورځ سهار انا ميخ

لپداره يدوه سدتره     تاسد  بيدا په تېدره  د ټولو دا زموږ! د زړه سرههوکې  - 

 دادي تاسدددو  دددوان او. بددده ستاسدددو پنددداه و اوسدددي یخدددو خددددا. ورکددده ده
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 ال تدددر اوسددده . شدددتمنۍ خاوندددد ياسدددت   ېد سدددتر اوس،هيلددده لدددرم چدددې  

او ډاډمنده يدم چدې     ژنمېد پپدوره  زه تاسدو   .ال کتل شوی نه دی ليک،وايت

چددې دهدده  ئپدده يدداد لددرهددم دا خددو .يتاسددو سرسددام ندده کددړ بدده شددتمنيدهدده 

 بايدد . در اړوي ېتاسد پده   پېټدى چ او دروند کېکړ یلوپه خپله يو  شتمني

 .ئو اوس ىړنېزړور او م

 .وچوپ  ،يرېپ

، کده زه دلتده نده    يدم اواسدو تده و  شدي، وروسدته کومده ورځ، ت    ایدکې-

 یخدا ئږېهپو. وایوي څه به پيښ شچې خدای خپله ښه پوهېږي ، وای

لده مدا سدره ژبده کولده، چدې       ، و مخکدې هدم  ور د درې دا  رتد ،ېبښلي تدره م 

زه هيلده لدرم   ! ي، خو اجدل وخدت ور نده کدړ، د زړه سدره     ه ورېه به نهباريه 

 .ئولر يته درناو نيتچې تاسو د خپل پالر 

هدده چدې لده شدرمه تدک      . هېداد څ سدر نده خال  ېخبدرو هد   ېپه د ،يرېد پ

انددا  .کتددلفنددا تدده يلواانددا ميخشددهزاديۍ و، پدده چوپدده خولدده  یسددور شددو

، ېخبددري هددده تدده وکددړې ټددولې وروسددته لدده هددده چددې خپلدد  ا،فندديلواميخ

 .ه شوهددرستوف کور ته الړه او و يرافه او دڅېدپا

د يدې  ره هدر اړخيدزه تويده    دپه ډه،څېدبله ورځ سهار چې له خوبه را پا 

 او هدړو او ټولدو آشدن   رنيد رستوف د کو ،کيسهخوف د مر  اوزبې يراف

 :چې  ويل ېهد،ن کړهبيانو ته يا

وندد  د هدده د ژ . هوښدتل ې چې دمړ شو ، هده شان خوفوزابې يراف -

د پدالر  . وړ و ېاو زده کدړ ې ټولدو تده دپندد    بلک،وهمجن نه  ېنه يواز یپا

و  نکىندوښد  اهېدز او  همجدن  ،ىزورونکد  ېداس ديدن ىوروست زویاو 

د دهدو دوو   يدو واو یکوال ودا نه ش ل يران دي،دديې ياداوښکو بې چې 

نې وړ ادوخدت کدې دسدت    او مداتم پده  ويدر   دهده وم يدو کدړه او حالدت د   د کنه 

يدې  يې ټول پيژندل او په ياد  ېپور ېبېش ۍچې تر وروست د پالر کړه.و،
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يدې   وليدد چدې   حالدت يرېپد، کده  ېکدول  ېخبر زورونکېيې ته  زویاو  وو

پده شدان    او د مدړي يوند   خپلده   یاو د کدې د هدم او ويدر زړي کدرل     زړهپه 

 ىونکېدد نبيااو نده   يده اپ ېيې هم ه ه کوله چدې خپدل بد    ېد لهخو سره ،و

سددبب ندده  ازارپددالر د  کېونرسددېدحدد  تدده چددې د  هددم پددټ وسدداتيدرد او 

 :کوله چې کيسههدې .شي

ل په دهه شان ليد زوی يالليپالر اوزاړه په شان د  ،يرېاو پ يرافد  

يټدور او   خدورا ، اما دي کېونددوريران او زر دبه کې، که څه هم ډېيو ش

 .کېږي سبب ۍروح د سرلوړد 

ره نده  دکړو هندنه هم هېد واسيلي  سردارشهزاديۍ او  ېد مشر ېهد 

  .کاوه بنګهاريپه پټه او  پهخورا دا کار يېکړه،خو 
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 ېکدد ل نګددهرنددى  يددايوريدده،  ېلېسدد پدده، تددهلددرې سددهيل ه مسددکو لدده

 انددرې سدردار   وان هره ورځ ، کيبالکونسوويچ اندرد الینيکو سردار

 ېخو دهه پر له پس،ېڅارل ېشهزاديۍ ته د راتلو الر ېرمنېم ېد هد او

 خندډ تده څده   دوديز نظدم  ژوند  د نۍ کېکورپه  سردارانتظار، د دهه بوډا 

 دبالکږنسددکي   وويچاندددرد الینيکددو سددردارسددتر جنرال،. پېښدداوهندده 

د . و ینددل شدو  ، پده نامده پيژ  ((پدروس د ټولدواک  ))د  اعيانو په مدن  کدې  

لدور شدهزاديۍ    لده و، یشدو  ديد ته تبع کليچې ،له وخته  ل د واکمنۍپاو

يدزه   نګل خپلې هرنۍسره په ، بوري ين ېدلېپ مينځېخپلې له ماريا او 

 کدده څدده هددم هددده د نددوي  . ژونددد درلددود هو شددور هشددر ېکددې آرام او بدد نددهمې

ستون شدي،  راته  نېپالزمېچې  وه ېا کړپيدټولواک په وخت کې اجازه 

خپدل ژوندد تده    پده کلدي کدې     ىهمدلتده يوښد   وه چدې  ېمګر هده دا ښه يڼل

کده  خو هې کله،هېچاته اړتيا نه لري،خو  دیهده به ويل،،دوام ورکړي

او د  يب کددړذاپدده عدد ېوي،  ددان بدده لددږ هونددد یتددږ ديدددنڅددوک د هددده د 

پسې،په  هکې به د(د اندازه کولو کچه) يوسلوپنځوس ورست مسکو په

 :هده به ويل،رشيو کلي تهو  نګلو کې پرول رنيه

او بېکداري   :دي ېدويدوازې   ېنيسدرچ  وګړتيداو نيمټولود انسان د  -

 ېهدم دو  ېنچېښيګڼو سر  انسانيهم ويل چې د هده دا . په خرافاتو باور
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 خپلده کولده   يدې  روزنده  ماريدا لدور   نۍييدواز  ېد خپلد .يو کار بل عادل  . دي

 خپلددهااددلي ښددېګڼو روح وروزي، وددې لپدداره چددې پدده هدددې کددې ددواو

 کار او ه و په مرستې بده يدې  د .ورزده کولبر او هندسه ته الج يې، هدې

له نه کهده خپله هې . برابرولژوند کړه وړه ټول په خپله  ور نيد  ېهدد

پوښتنې چلي ېپدالجبر يا به يې  ې،ليکل ېخاطر ېخپل يېاي ه،ددروزيا

ه يې په خپل بداغ اوپداليز   يا ب ،جوړولدنووار کوتي کله به يې . سپړلې،

جوړلو څارنده کولده   د نيوودا يهابه يې دهدو بې پاو يا ې تويول ېکې خول

څنګه چدې  .نه و کيونرسېدته  ل پایددادو کې يې،جوړديادده په ج چې

دهددې پده    ېد هدده پده ژوندد کد    نظم دکړو االي جرړه ده،نو دهده ښدېګڼه   

دسترخوان ته دهده رات ،نه يدوازې پده   . درلود ی ا خپل معنيبشپړې 

سداعت   کيونليدد يدوه او نده بد   ه يدوازې پده  ډول،ند  کيونليدد يدو او نده بد  

لده ټولوهددو   .دلکېد شېبې ترسره اوټاکلې ونکې ليدپه يوه او نه بدبلکې 

او چوپړاندو  تر بيدا او  لېنيدو نده  لور لده ، ړه درلدودل سره چې ده کدړه و ويړو

لده هدده    بدې ،کبلده   ېنو له همدد  ،او سخت ييره و يږ  خورا مېنځو پورې

او  یدرنداو داسدې    دان تده  يدې   کدې  اوسي، د ټولو پده زړه  یچې سخت زړ

او  ورو سخت زړدد ډ آند ډيرو او ا کول پيدچې دهده  ا کاوهپيدوحشت 

ه څده هدم لده رسدمي چدارو نده پخدوا        کد . لپاره يرانه خبدره وه  وويړ هرحم ېب

 اوس يددې پدده هددېڅ ډول دولتددي چدداروکې رسددمي دنددده ندده و او  شددوی ېلددر

رې اړوندد و،هدر مشدر    هده پدو ادونه دياج سردارچې د يتالهده ولرله، د

 ډولچدې دده درنداوي تده ورشدي او هماهده      به خپلده دندده يڼلده     کېچاروا

ه دهدده  کار لده دفتدر  د، څېرپه باهوان،مهندس يا شهزاديۍ ماريا دلکه 

چوپړانو او خدوړنځي ترڅنګده،د  ،دپورې وخدت کلي اټتردمبارک راوتلو 

 پده الره سدتريې  و ته ليداو يا  لودهده راوت ،کې ناستې په  ای و دمينځ

هه دد اودروازه وازه  يهلولوړه او  ېکوټ کار دکله به چې دده د. پاتې شي
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 څريندده رااومدخ   ،خولۍ په سدر،پودر هلدې څڼدې   ېوهل، عمرنا لوړه بوډا

 وسدددددپين ويڼولدلويرا،والسدددددونوچو وچنيدددددکو ،هکدددددرک ېخريلشدددددوه،

 کيسدې  دوانۍ   ۍ اود مسدت چې سدتريو  ونکو لېدو برند ېسرو،ورو 

او درندداوي يددو شددان احسدداس را   ېد ويددر اپدده زړه کددېچهددر  د ې،کددوليددې 

 .پاراوه

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

تددده  ېلپددداره د چوپړاندددو کدددوټ ېسدددالم د مننددد رنيد سدددهاپددده خپدددل وخدددت 

ورځ پده   هبده هدر   ههدد . اليب انځدوراوه ټټر او تندي  رهله،له ډاره يې پرو

دعدا يدې قبولده او    و هيلده يدې درلدوده، چدې     تلده ا ته  ېکوټ ېډول د ېهمد

 . شي ېتمام ۍپه خير او خوښ ېکتن ۍسهارن دې دههد

 يپسددهارپدده او څېدددا پا ېدددکددراره خو پددهچوپړ، هلددىزوړ پددودر و   

 :وويليې،

 .ئوکړ مهربانيهيله کوم،  -

. دهکېدد ل دددد رنګدده هددږ د وره لدده شددا ندده اور     د ماشددين يددو  ۍد خراطدد 

 ده،کېد بېرته  ۍاو نرم ۍآسان خوراپه  چېهده ور ې دروازد ،شهزاديۍ

 .هديودر تر مخې اودهدېکړ  ېد  ان خوا ته را پور

او خپدل   کتدل  يېواداخوا،هدده خد  ،لګياشداته  ماشدين  خپدل   د سردار

 .کار ته يې دوام ورکاوه

ه چدې پرلده پسدې    دښدېد او داسدې بر  ودکار پراخ دفتر،له شيانوډک و

 .کارول کېږي

لوړې کلددي لرونکددې ،لدده ناشددې،او  سددترميزاوپر هددده پراتدده کتابوندده

چدددې المارۍ،پددده والړې دليکلدددو لدددوړ ميدددز  ډکدددې هيندددداريزې کتدددابونو

وډ تددې وې،دخراطددۍ ماشددين او پددر هددده يددډ پرانسددتې کتددابچې پددرې پر

 شوې او ترا  ارې بوره)،دميز شاوخوا ته دلريو يلاډول ډول وس پراته
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 .مې ه ې نښې وېټول د يوې پرله پسې،رنګارن  اومنظ(دړې

و لويد مدوزوکې دهدده دنده چنددان     تاتداري  اوبدل شويو وزرو سپينه پ 

د هددده د وتلددو مټددو او  ،يلواکپددړو او ډول ډول وسددپر ا او ېدددپښددوله خو

لده  د قدول تانددتوب   د دوان زړښدت    سدردار وچو السونو له السدبرۍ نده د  

لده  پښده  وروسته، وخېدد د څو واره څر، د ماشين سردار. هددرښکا يهاور

 ې کدې چددې د ک ددوړ يچرمد  ېهددد پده پاکدده او يدې  ړه ، خپلده چددا ېرکابده لددر 

ته يې لور ېد ميز خوا ته الړ او خپل .وه، واچوله ېماشين له څرخ سره تړل

اوس يې هدم  . نو ته دخيردعا نه کوله کله خپل ماشوماېهده ه. ورهږ کړ

او  کدړ  ېتده ور وړاندد   ېخريلدي نده و، هدد    ندن چې  ي، خپل هومبورېيواز

تده ښده  يدر     بشدرۍ لور ېد خپلد . مچدو کدړي  چدې هدده يدې     اجازه يې ورکړه

 :ته وويل ېهديې  خواخوږۍاو  ههوڅه مګر مهربانه ردشو، په ډ

 .هکين، ښه ده...نه وي؟ ېتبه خو به د -

وه،  ېلليک قلم خپلپه  چې ده يستهيې را واخهده کتابچه  ېد هندس

 مدخ  ېدخپلدې خوښد  يدې  پده چټکدۍ    ،پورې وهلهڅوکۍ په پښه يې خپله 

يدې   بيا په نښه او يې له يوه بند نه تربله پورې هده نوکانو ، په کلکواپيد

 :ويلته و ماريا

 !هم د سبا لپاره دېدا–

  .،خپلې کتابچې ته سر ورخم کړپرتې ميزپرشهزاديۍ، 

چدې پده   چې پر ميز پرته وه، يو ليک نه  ېک وړ ېهدله بوډا ناڅاپه، 

 ېاو و هږهده يدې پدر ميدز وارتيد    ،را وويست ،ی ووليکل شښځينه ليک 

 :ويل

 .لپاره دیتا سدا ليک ودردږه،-

په  ې سره داهونه راخواره شول،ربش پرشهزاديۍ و،دليدليک په د 

 .ټيټ کړورسر  را واخيست او پر هده يېليک يې ارتلو
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هاښدونه يددې   بخنژيددړ خدو الپاخده  چددې  موسدکا  ېسددړ ېپه يدو ،سدردار 

 :پوښتل، ولدښېدبر ېتر

 ؟، دئېزلويا ا،دد 

وکدړه او   موسدکا  ېمدړ ژواندد   ،يوهسدر لوړ او حيدا خوراشهزاديۍ پده  

  :وويل وې

 .ید ېد ژولهوکې،-

 :ويل ې يږه کړه او و ېپس ا الددخپله هږ سردار

ويرددږم  ولدولم،  هدده بده   يم دد ، خدو در نده خالادوم  بده  ليکونه  نور دوه -

 .لولمهده يې يم ددر. ئيواسره و نه  ېببوالل ېردچې ډ

ه نيدو ليک يدې هدده تده و   ،سره شدوه  ېله پخوا نه ال پس ېشهزاديۍ چ

  :رکړو او واب يې

 !پالر جانه ئلولې و !دیدا-

 :کړل چيده، ليک شا ته وواهه، په لوړ مګر لنډ هږ يې سردار

  .يمردويل، د ېميم، وددر -

رسمونه په  يچې هندسيې او هده کتابچه  ښودهکېز څنګل يې پر مي

 .کړه ې،  ان ته را وړاندوانځور شوي و ېک

چدې لدور يدې     ښودېڅوکۍ ک ېلرونک ىالست ېپه هدې خپل يو الس ي

چددې  کددړ ېږدرنيددسددر يددې و اوخددم  ور ې داسددېکتددابچ رپدد ناسددته وه، ېپددر

پده کدړۍ    ی،بو پخوانيپالر دکميسه دهده دشهزاديۍ  ان دتنباکو او 

 :بوډا وويل ،چې دا ورسره له پخوانه رږدې وه ليدسار وايکې 

دي، هيلده  سدره ورتده   مالاونده  دوه دا دوه ! ېملکد  ېښه واال حضدرت  -

  …زاويه ABCد دلته  ېچ وکړېلرم پام 

د  ېدسددتريو تدده چددې د  ، د خپددل پددالر  وحشددت خددوراشددهزاديۍ پدده  

سدره  پده هومبدورو او اننګدو کدې      ېهدد د.تلک،ې لېد ېستريو په وړاند
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 هدده ډددره  ه، ېدڅ شدي يدې سدر نده خالاد     ېهد  ، پده لېدزيات ېال پس داهونه

، بده  پالر پدر خبدرو چدې هدر څدومره     د  ېله کبله و چ ېوير ېد همد،هددروي

چددې  اوس دا ندده وه څرينددده . پددوه ندده شددي  ،ې وېوسددپړل شدد او  ېڅرينددد

خو يوه خبره پوره ،ې زده کوونک داو که  يکښوون د چا وه، دګړتيا، نيم

پدر   ۍد شدهزادي . لددد هدره ورځ تکرار او کدړه وړه  ښه ېچې دا پ څرينده وه

او ندده يدې څدده  ل ليدد څدده  ندور يددې نو،نده  .هدددده پدرده را هوړ سدتريو يدوه تددور  

د  دان تدر   ره،ې يږ او سخت زړي پالر څ، يې د زاړه ې، مګر يوازلدداور

 ېد هدددد. هددددديدددې اور شدددبويا او خوتمسددد د هددددهاو  احساسدددوله هڅنګددد

او  څنګده دپدالر لده کدوټې  دان وژهدوري      به همدا وه چې تلوسه  ۍنييواز

بدوډا بده   . نه ولوليخپل لوستوټه کې په آرام خيال خپله کويوازې  ان په 

 و، چې خپله پرې ناسدت يې څوکۍ هماهه  او ېاو سور ېه، چدددپه قهر

ټولو  ېله د. پورې وهله راپورې وهلهوروسته  ېشر و شور سره وړاندپه 

ه و سره  ېدمګر د ،چې قهر يې ښکاره نه شي به يې ه ه کولهسره سره 

 ه، خبددره بدده شددر و شددور ددددريندڅ يددهاهددم د هددده بددد خلدد  لدده ور  بيددا، سددره

 او هرسددېدتدده هددم  يددا ارتېږلددو لددوريڅ ېد کتددابچ آنښددکنځلو او کلدده کلدده 

 :ېکړ به يې چيده

 .وتلې دهتېرشهزاديۍ -

 : يې کړه چيده مخ واړاوه، او يېپه قهر پورې وهله، کتابچه سردار

 .ده عاله ېبڅومره چې  وای -

 ېڅڼ ۍدشهزادييې دواړو السونو  په،دېير و ،لږڅېدسمدالسه پا

يدې  خبدرو تده   او خپلدو   نېدږدې شدو  ور تده  ېناست، هدد ېرته کې، بېلوناز و

 :دوام ورکړ

  .ۍ،نهنه، شهزادي -

 کتابچدددهتړلدددې پوښدددتنو نددده ډکددده   لددده  ،خپله،ۍلددده چدددې شدددهزادي  ک
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 :وکړ ېهږ پر سردار، وه ته چمتو وتو نورنواو يستهراواخ

 احمادو  زمدوږ تده   چدې  زه نه هدواړم ده، هستره پوه ضىريا!زما آهلې-

 .ا شيپيدور سره  ېمينه به د ،زهم ولره. وسې ته ورته وارمنو ېم

 :او وې ويل هومبوري ونازول هده،دهدې

 .حماقت له ککرې وباسه-

د وتلو ه ه وکړه،خوهده، په اشارې ودروله ،له لدوړ ميزنده    بياهدې 

 :او وې ويل اخيستکتاب راو چور نوی او ال نه پرانستل شویيې 

 ه کلدي کومد د رازونو، ،اليوزې،درواخله،دادې،نه پوهېږمدې  دهه-

داتوکددار ندده  اعتاا بېزه دچددا پددر مددذه .ده بيدرتدده رالېږلددې ده،مددذه  يددې

 !خله ،در ه،و ه يېوا،در  ما هده هسې وکول...لرم

 .ور وتاړه ،ور،هدې پسې ښود او خپله يېالس يې پر اوږې ور کې

چې يوه شېبه هم لده   سره ه هدې ودرې اوخواشينۍل،شهزاديۍماريا

ه او دهدددې نددا ښددکلې او رندد  الددوتې څېددره يددې ال   لددرې کېددد ،نددههدددې نه

دخپدل   شوه،دليک لوسدت، بېرته خپلې کوټې ته راستنه ، ناښکلې کوله

او پدر  و  اڼدل شدوی  عکسدونه ي  ميز تر شاچې په مينداتوري  ليک لوست د

پددالر چددې  ،شددهزاديۍ د .کېناسددتهکتابوندده او کتددابچې پرتددې وې، هددده 

ه تلدوار دهندسدې   هددې پد  .مده وه  ظبين ، په هدده انددازه دا  څومره بانظمه و

دهددددې ليدددک  اد.يدددې ليدددک پرانسدددت   کتابچددده کېښدددوده اوپددده تلدددوار   

 :ليک و لنډې خور دماشومتوب دوختونو،د

ديرافيندې   چدې ه کارايينه و،ژولي خورلنډه د هماهېدهدې ليک،دا

 :هدې ليکلي وهکورته راهلې وه، دویپه ورځ ،د زېرستوې، د کالي

 بېلتون څدومره يدران او زورونکدى    ستا!يرانې او مهربانې خورلنډې

تدا نده   لده   هدي نيکمر ان او ييانيمچې زما  يماوهرڅومره چې زړه ته  .دی

نددده ،زمدددوږ زړولویواټدددن سدددره سدددره چدددې مدددوږ سدددره بې  دي،دهدددده لدددرې
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،دټولدو هددو لدذتونو او خدوږو سدره      کي مزي سدره يدو کدړی دی   ونليدناش

ه ن کدوي او ند  چې زه يې چاپېره کدړې يدم، زړه مدې د ازل پده وړانددې پداڅو      

 هتدر بېلتاند  ا کدړم چدې زمدوږ    پيدد  پدر هددې خواشدينۍ السدبری     الیشم کدو 

ولې موږ د تېر اوړي په .زما د زړه په تل کې جرړې کړي دي، يې وروسته

مدوږ  کوټې پده شدنه بخدن کدټ کدې ،هدده کدټ کدې چدې ز          يېلو دشان،ستا 

ولدې، د درې مياشدتو پخدوا پده شدان نده        نه يدو؟  ایدرازونو  اله وه،يو 

ارامدۍ سدره سدره     چې لده  مهربانه هلچلک نه،ستا له خواږه او الیکوشم 

چدې   ههدده هلچکد  لده   .د زړه قدول واخلدم  به يې زما دزړه ترتله الره وهلده ، 

 .کنې په شېبه کې زما ترستريو رپيماته خورا يران او ددې لي

ليددک ولوسددت،يو سددوړ اسددويلۍ يددې    يددهاشددهزاديۍ چددې تددر دې   

ديدوال کدې   پده  چدې ددې ښدې خواتده    ه هيندارې تد وويست او هدې سترې 

 دان  ډنګدر  او خوار ې ناښکلې څېرې، والړه وه،وکتل،خو هلته يې له يو

ه ډکدو سدتريو،له   لده همد  پخپلدو هميشدنو    هددې .لليدد نه پرته بل څده و نده   

ې وپده هيندداره کدې خپدل  دان تده وکتدل او         لۍال په زيداتې نداهي   نهپخوا

 :ويل

لدده هيندددارې يددې مددخ  .ييددواماسددره دخواخددوږۍ لپدداره  لدده ،دا هددده -

خپلددې خورلنددډې د ،د هخددو ژوليددکړ،رو دواميددې تدده او لوسددتلو  هراواړاو

 ،يېلدو  دهدې سدتريې پده رښدتيا ماللدې،     .خواخوږۍ لپاره دروغ نه ويل

کله کله به له هدو نه د شددلوپه شدان  دال    )وې چېژورې او دومره ښکلې 

رې دڅېدد ،دهدددېيددې  هدددې د بشددرې د ناښددکلتوب سددره سددره   د( لددهددور

 د ښدددکال، سدددتريو،دخپلوشهزاديۍخوکوله، راښدددکونکې زړه ښدددکال

نه شو چې کله بده يدې    لىليدهېڅ کله عي حاالل بيط هماهه ستريو خپلو

دنورو ټولو هددو کسدانو پده شدان     ددې څېره به هم  . ان په اړه فکر کاوه د

دليددک هدددې .هدښددېداو السددي بر هيندددارې تدده د کتددو سددره سم،ناښددکلې 



 

٢۳٢ 

 :کړلوستلو ته دوام ور

زمدا لده   .خبدرې اتدرې يدوازې پده جګدړه راچدورلي       په مسکو کدې ټدولې   

دهېدواد  چدې   وس بهدر او بدل هددې فرقدې سدره مدل دی      و نه يدو ا دوو،وروڼ

او  يږدزمدوږ يدران ټولدواک،هم پترزبدور  پردد     .دهونکې رسدېد پولو تده  

ژوندد دجګدړې لده يدواښ سدره      چې هده تکل لري،خپل يدران   ييواخلک 

پيددا  را(ندوم دی  اید د )ي،دا لده کدرس نده    خددای دې وکدړ   .مخدامخ کدړي  

،دهددې  اروپا ارامۍ تده يدې يدواښ ورپدېښ کدړی دی     چې د  (ديو)  شوی

 مهربدانۍ او کدرم سدره،    يده ابدې پ  ېچې پاک اهلل په خپل مرستهفرښتې په 

پرتدده دهددې   زمددا لدده وروڼددو  .زويتدده يمددارلې ده،را وپددر   ۍزموږټولددواک

زه .خددې کددړي يددم  ،زه دخپددل زړه لدده يددوې بلددې ټددوټې ندده هددم بددې بر     جګددړې

هده څوک چدې دخپلدې ټدولې  اندوښدتنې سدره      .رستوف يادوم الینيکو

د زړه لده  !هدوکې يراندې ماريدا   .ښود او پدوځ تده الړ  پردهم پوهنتون بيايې 

او نده   لدوی  تده چې په دې کدم عمدر پدوځ تده دهدده ت ،ما      يماوکومې درته 

يددې ماتاتدده  دا هماهدده زلمددى دی چددې تېددر اوړی .ونکى ژورهددم دیددددهېر

ى هسددې پدده  وړ او دهددده  ددوان  کددړې وه،هددده دومددره ددرندداوي    نهياسددت

و زړزمددوږ د زمددانې ددې  چددې دهددده سدداریسددپې لتيا کددې بددې سددارې ده 

هدددده زړه خدددورا د.ا کېدددږيپيددددزړوندددو شدددل کلندددو پددده مدددن  کدددې ډددددر لدددږ   

لدده هددده .تويدده لددوی دی ينيتاو دټولددو لپدداره پدده رښدد حسدداس ،خوږیخوا

 دهدددهسددره لدده ماچددې ک دی او شدداعرانه خيددالونو ندده ډ  داسددې سددپې لو 

زمددا دخددوار اوپدده دې  ،ر لدده لنددډوالي او تاندددتوب سددره سددرهدعمدد کددياړي

وم زه بدده کدد.لي زړه لدده خددورا خددوږو لددذتونو ندده وځېدددډدددر رنکددې د ددوانۍ 

او ټولو هددوخبرو  دشېبې په امانۍ  تاته زموږ دخدای وکوالی شم وخت

دا ال .مزنيددد زړه هوټدده پرا،پدده اړه چددې پدده هددده شددېبه کددې ويددل شددوې وې  

هه يې نيکمرته !ې،خورلنډېيران...تراوسه خورا تاند او تازه دي،اخ اخ



 

٢۳۹ 

،دهده  او زهملدى دې نده دی   پېژندي دهه اورنى سو ونکى لذل نه  چې ته

،ددې لپداره  الینيکدو چې يدراف  په دې ډدره ښه پوهېږم ، هم سو ونکى

خو دهده  واوسدي، وک چې ماتده پرتده لده دوسدت نده بدل څد       دی  خورا زلمى

ه اړتيدا  زمدا د زړ  کدي اړي او دا دومره شاعرانه او سدپې لي تي خوږه دوس

تېر شو،د يراف بېزاوخدوف دمدر     راضي يمه،خو که له دې زه له دې.وه

تودور  .ټدول مسدکو پدرې هږددږي    او دهده ميراث،هده خبره ده چدې اوس  

هسدددې تدددت پددده ندددوم يدددو څددده       تددده  شدددي،درې شدددهزادييو    يدددې کدددوالی 

 پېيدر،  خدو،  خده شدوي نده دي،   واسيلي تده هدېڅ ور پده بر    سردارلي،رسېد

تر ټولو نده  روسيې ،بلکې دلى دیسېد رته نه يوازې ،ټول ميراث و يرپې

پدده  زوی نونيدقدداخوف،بېزاو يددراف، ونوادديدداجزيدداتې شددتمنۍ او  د

کدې  واسديلي پده دې لوبده     سدردار ويدل کېدږي چدې    .نامه پېژندل شدوی دی 

نداه  پترزبدور  تده سدتريې پ   يدې اوس  ،نو کده  خورا دشرم وندډه لرلدې ده  

 .کړي دي

او ويدت  ددې واديتليک،ميراث   چدې  يدم اود زړه له کومې هدواړم و 

سر نه خالاېږي،خو دومره پدوهېږم لده هدده وختده     په اړه مې په هېڅ څه،

د روسديې  چې دهه  وان چې موږ ټولو هده د تت پېير،په نامه پېژاندده، 

 د ،خاوند او ښاهلي بېزاوخوف نوم يټلدى دی شتمنۍ  يېلوتر ټولو نه د 

،دټولدو هددو   دی چې زما له نظره يو سدپک اوټيدټ سدړی    په وړاندې هده

 ،سدتر بددلون راهلدى دی   ميندو په خبرو او کړو کې چې پېدلې لوڼې لري

لکده هدده شدان    .مو نه سخته زورددږ ليدچې ددهه حال له  يماواو زه رښتيا 

 ژدنييددا ددوکددې لدده مخددې کددو    ملنددډو دسددې ماتدده  چددې دا دووکددالو راه 

چې زه ااال هم هده نه پيژنم او د مسدکو   دنيژخوښوي،داسې  ينې کو

هدم   ه،بېزاوخوفد  شدهزاديۍ دتت په نامه ريبدارانو لپداره خدو دادي اوس    

هيلدده هددم ندده  دهدده شددان نامدده ديټلو، چددې زه د ئخددو تدده پددوهېږ .شددوې يددم 
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چدې څدو مدوده دمخدې      ئتاسو په دې پوهېږ ياا.رښتيا د ودونو په اړه.لرم

اته ډاډ راکړ،هده هدم پده خدورا    ،مفنايلواټولو ته منل شوې ترور،اناميخ

 دا ئپددوهېږ.کددړې اکولو يادونددهپيدددد تدده يددې دکددوژدنۍچددې تاسددې پټدده 

هدواړي   دهدده کدورنۍ  .،انداتولي دی زویواسيلي  سردار،دا د څوک دی

هدده نيکمررې،هددده او پددوهې پېدلددې سددره د واده لدده ال    يېالدده يددوې بددډ  

تده پده دې    چدې  هېږمزه نه پو.ته خوښه کړې يې ،دهده مور او پالراو.کړي

،هدددوکې يماو،خومدددا دا خپدددل پدددور ياڼددده چدددې تاتددده هدددده و ييوااړه څددده 

دا .دی او دښدځو لېوالده   چدې هدده خوراښدکلى    ،داسې ويل کېدږي رښتيا

 .لي ديددچې ما دهده په اړه اور هده څه و

مخ هم ډک شدو او مدورمې    دويمرښتيا د ليک .نوربه ببواللې به کړم

ه د آپراکسدددين کدددره الړ راپسدددې رالېږلدددي چدددې د ماښدددامنۍ لپدددار  وکڅددد

دې کتداب دلتده خدورا ندوم يټلدى      .اسدتوم کتاب درتده در  فانييو عر.شوو

داسې خبدرې شدته چدې دانسدان دناتوانده مددزو       کې ،که څه هم په هده دی

چدې دهدده    دیهم يدو هدوره کتداب    بيدا نه يرانه ده،خو ېدلپاره د هدو پوه

ښده دي   دخددای .قدول بښدي  تده يدې   او روان  يولوستنه د انسان زړه ارامد 

د .او پېدلې بوري ين ته زما سالمونه ورسوه پالر ته دې زما درناوي.وي

 .زړه له کومې دې کېښکاږم

 ژوليه

نکددې ښددځې پدده اړه راتدده  ړواو دهدددې دزړه و ردخپددل ورو :ياددښددت

 .يوڅه وليکه

*** 

 

پده  ) شهزاديۍ،لږ په چورل کې الړه او په چورل کې،موسکۍ شوه

لې  لېدد ونکو ستريو په  دال کدې   د لېدې موسکا سره يې،بشره چې د 
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نو يامونودخپل ميزخوا ه او په درڅېدناڅاپه پا(شوهاو ښکلې  وه،بدله

او پددده چټکدددۍ يدددې الس پدددر هدددده    اخيسدددتيدددو کاهدددذ يدددې راو  .تددده الړه

 :هدې  واب دادي د ه،دېلوچور

 !يرانې او درنې خورلنډې

زما يرانې شاعر .راوبښله خورا خوښي نېټې ليک ماته مې1۹ستا د 

 لده دې ښدکاري  .داسې بريښدې چدې ال تدر اوسده هدم درتده يرانده يدم        !مېوز

پده تاسدو خپدل دوديددز    ،ئره يدې تاسدې،هندنه کو  ،هدده بېلتدون چدې دومد    

کوي،ندو   يتاو نه شدک ليدون او خپلو نه دبېتتاسو دبېل.نه دی کړی اهېز

،زه له ټولو هدو نه چې راته يدران  وایڅه به مې ويلي  شوای الیکه ماکو

 کدي ،ژوند به خدورا زورون وایآرامي نه  که د دين! اخ.دي،جال شوې يمه

 ولدې  بيدا خپلدې لېوالتيدا خبدره کوي،نو   کله چې له هدده  دوان سدره د   .وای

په دې برخه کې زه يدوازې   ؟زما هلچک، ويشتونکى او نه منونکى يڼې

د نددورو دهدده شددان احسدداس تدده پدده درنښددت  .دخپددل  ددان پدده اړه سددخته يددم 

،مننده  شان يو احساس لرلدى نده دی   هې کله ما دههيورم،خو له دې چې 

زمدا   هدده داچدې   يماوخو يو څه .،نه کوممګر دهدو هندنه ،راته يرانه يې 

له خپلو سره مينه او له په يمان هده مينه چې حضرل عيسي ښودلې ده،

ه او زړه ، خددددورا خددددوږهتددددر احساسدددد هدې مينددددېدپرديددددو سددددره ميندددده،

 پدده څېددر،دديددوه  ددوان ښددکلې سددتريې يددې دتاسددو چددې ، راښددکونکې ده

پېدلددې پدده زړه کددې را او يرانښددت وړنددازک خيددالې ، مزاجددې يددوې شدداعر

 .ويښوي

و نددده رسددېد د يددراف بېزاوخددوف،دمر  خبر،ستاسددو دليددک تددر را     

او زمددا پددالر يددې خددورا خددورا خواشددينى کددړی  لىرسددېددمخدده مددوږ تدده را

له چې  استازی و دويملخوا  ایچې هده د پرتمينې پېړۍ دپ ييواهده .و

،خو هده به دده په توان کې وروسته اوس دده وار دیتر هده  ه الړ اوموږ



 

٢۳6 

دې  خددای .ورسدېږي چدې ده تده دهده وار ډددر ناوختده       ټول هده څده وکدړي  

 .موږ له دهه شان هم نه په امان کې وساتي

 چدددې هددده زه ال لدده ماشدددمتوبه   د پېيددر پدده اړه سددتا نظر کددده ندده مددنم     

 او داهدده څده دی   زړه لدري  سدپې لى  ه چې هدده دښېدماته داسې بر.پېژنم

او هدده څده چدې ده تده     .چې زه يې تر ټولو نه زيال په خلکو کدې هدوره يدڼم   

واسديلي کدړو    سدردار ،په دې برخده کدې دده او   ليرسدېد په نامده   ميراثد

په دې برخه کې !ماته يرانې!اه.پورې اړه لري،دواړه د خواشينۍ وړ دي

 :ييواپه ح  ده چې  هاستازي خبره ډدر سمانيدا

چدې   تر هدده څده نده آسدانه وي    ل به ددوري نه د اوښ تېرسد ستنۍ له -

دا خبدره پده وحشدتناکه تويده رښدتيا      .يو بډای د خدای دربار ته ورسدېږي 

پده دې  چدې   په تېره بياپېير خو بېخدي درحدم وړدی  او  واسيلي سردار. ده

په اوږو  پېټى ددهشتمنۍ دهه دروند  يهاداسې بې پ وانه  وانۍ کې د

که چا له مانه .له څه سختيو سره الس يريوان کېږيدا خوار به .ورباردږي

چدې پده دې ندړۍ کدې د څده شدي هيلده لري،مابده ورتده ويلدي            وایپوښتي 

 . واوسي په ټولو بېوزلو کې،دبېوزلو،بېوزلىچې هواړي، وای

چې هلتده يدې    ييواچې تاسو راته رالېږلي او نه  کتاب هده د !يرانې

نا له مخې په دويستاسو .،هم په زريونې مننې کومشروشور يډکړی دی

دډدرو ښېګڼوتر څند  ، يندې داسدې ټکدې هدم شدته چدې        کې هده کتاب 

زمدا پده اندد د بدې      .ناتوان عال لپاره دهددو سدپړل يدران بريښدي     انسانيد

، کددده دهدددده لوسدددتل بددده ومددده کتددداب لوسدددتنه يدددو بېامدددره کدددار دیمیه

هې کلده پده دې پدوه نده شدوم      .ته هېڅ ډول نتيجه را نده وړي  کي،لوستون

ښدده بدده دا وي چددې ...ولوسددتلکتددابونو د فددانيچددې  ينددې خلددک ولددې دعر

انجيددل او دهددده دقدسدديانو سددپړنه ولولددو اودهددده داسددرارو د جدددرړو        

، څنګده  وا ينهګداران بيند ، که مدوږ  په سپړنې پسې ونه ير و دستونزو
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ولکددې ندده او  سددمانيددې جچددې ړو،څنګدده ددې هيلدده وکددړو ددې زړه وک

يددې زمددوږ او ابددديت  انه شددا ندده چددې  ددحجدداب لدد ندده منددونکي اهېددزدهددده 

سددپې لو پدده اسددرارو او دهددده پدده  ی،دلددوی خددداید وړنددد کددړیتددرمن   

 بسدنه وکدړو   دهدوهدوره اادولو پده لوسدتنه     رازونو پوه شو؟ښه به دا وي

يدددې ،پددده دې ندددړۍ کې،زمدددوږ دکدددړو وړو او   کېژهدددورون سدددمانيچدددې ا

 پددده دې تکدددل کدددې .کدددړنالرې دهدددوره والدددي لپددداره سپارښدددتنه کدددړې ده   

 ...سو،دهدو په رڼا کې خپل ژوند جوړ ،برابرووا

واسديلي ليدک يدې تدر      سدردار د پالر مې ماته پرته له دې يادونې چدې 

د ريبدارانو پده اړه هدېڅ څده نده       تده راشدي،   ديدناو ډدر ژربه يې  السه کړی

زمدا   بيدا هده څه چدې واده او  !خو زما يرانې او درنې خورلنډې.ويلي دی

 ييايددو خددد نکدداح زمددا پدده انددد چې، يددماوو ملري،هددواړد واده پددورې اړه 

پداک اراده وکدړي    که خدای.هده ته هاړه کېښودل شي بايدچې  تړون دی

که هرڅددومره هددده  او ماتدده د ښددځتوب او مددورولۍ دندددې راوسددپاري،    

رتده، چدې   وي اودهده چا په وړاندې ،دخپلو احساساتو له پامده پ  يرانې

پده خدورا ادداقت     بده ،خپلې ټدولې دنددې   مېړه توب يې زما نويب شوی

 .ندارۍ سرته رسوميماااو 

 ليکلدي چدې دی   يې ،په هده کېلى دیرسېدماته مې د ورور ليک را

خدو  تده را ي، (کلدي  دوید )ليسيه يدورې،  ایبه له خپلې ښځې سره يو 

را لندډه وي، کده هدده ددې لپداره مدوږ      خدو بده  دهه خوښي دهده د رات  

کدې يدډون    ګدړې جسدو وونکې  هدې په چې دبېلتون منګولو ته سپارې 

او ولددې پده مددوږ راتپددل   پدوهېږي څنګدده  چدې يددوازې خدددای  لپداره الړ شددي 

نو سدتر او پدرتمين بنډارونده نده دي     يالويوازې هلته،ستاسدو،د .شوې ده

پده کدړو وړوکدې،د ادحرا     جګړې خبرې په کې کېږي،دلته دبزيدرو  چې د

،چدددې ښددداريان دهددددو پددده پددده ارامددده هېږکې طبيعدددتزه اودايدددپددده سدددوله 
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 م دجګددړې شددخړې اوتددريخ درد احسدداس توددور کددوي،همرسددته،د کلددي 

او يا شا ته ت  او يا لېږدولو پالر مې دپو ونو دوړاندې .ل کېږيدداور

پرون .ې چې زما سر هېڅ نه پرې خالاېږيرپرته بله خبره نه لري،هده خب

ه  ېدد ندۍ ير ه چدې دکلدي پده کوڅده کدې پده خپدل ور        نه هده بله ورځ ،کلد 

پده کلدي کدې يدې     .ې سره مخدامخ شدوم  ډدرې زورونکې پېښاخته وم،يوې 

،تاکده ددهدو سدرتېرود    دلکېچې پوځ ته لېږل  راټول کړي وو هده زلميان

هددو ژړا او سداندې دې   داو  وای الیليدد ميندو،ښځو اوماشومانو حال 

 کيمخلدوق د خپدل ژهدورون    چې دخدای وای،ويلي به دې وایلې دداور

زار نده  دان سداتنه    چې مينه کول او لده دښدمنۍ او ا   قوانين هده روزنه او

وژلددو پدده فددن کددې  يوبددل دد د دوي لپدداره بلدده دا چددې دي او  کددړي هېددرده،

 .تر ټولو نه هوره چاره بلل کېږي مهارل او کارپوهي

 ! ...په امان يرانې او مهربانې خورلنډې دخدای

هوکې،هيله لرم چې زموږ ژهورونکى ،هده لوی پروديار دې،تدا پده   

 .خپل امان کې وساتي

چې دشدمالي   ندي،تند او خواږه هږبوري ين،په خپل ژو پېدله ماری

،پدددده خندددددا ادا کاوه(غ)پدددده ، تددددوری( ر)پدددده شددددان يددددې د  وفرانسددددويان

يۍ کدددې ډوبددده نيددداخندا،شددهزاديۍ مارياتددده چدددې پددده خپدددل هددم لدددړی د  

 :وويل...وه

ليدددک مددا خپدددل ولېږه،مددور تدده مددې     !کددې ليددک لي !اه،شددهزاديۍ -

 :يې کړهيې خپل هږ لږ راټيټ کړ او زياته  بيا.کهولي

لدده ميشددل   سددردار.يواښددمنه يادوندده درتدده وکددړم    بايدددشددهزاديۍ -

 ...انوف سره سخته ناندرۍ وکړېيوا

ادا کړه،هسددې چددې   پدده خونددد د ناندددرۍ کلمدده خددورا هددوړه او    هدددې

 :يواکې هوښتل يې خپل هږ خورا سندريز کړي
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يدې خدورا خرابده     طبيعدت  !ناندرۍ سختهانوف سره يو يواله ميشل -

 ...ئپام کوه،پوهېږ نى دی، انته دېدی،خورا خواشي

 :شهزاديۍ ماريا  واب ورکړ

چې زما دپالر دښه او ما په وار وار سره ټينګار کړی دی !انېير!آه-

،زه هې کلده  انتده دهدده پده اړه     ئيد واپه اړه ماته څه مه  طبيعتيا نا ښه 

دقضاول اجازه نه ورکوم او هيله نه لرم چې بل څوک هم  انته دهه شان 

 .ور نه کړياجازه 

ه پنځه دقياې لد چې ل ليدوروسته ته يې خپل ساعت ته وکتل او وې 

،پده  وایه والړ د وړې پيانو تدر شدا    بايد ېرې شوې دي چې دات هده وخته

ويدت لده مخدې دهرمدې لده      ل د خپل دوديدز مهدا   سردار.تاالر ته الړه تلوار

 دې وخدت کدې  په ده او شهزاديۍ به کېه دددولسو نه تر دووبجو پورې و

 . وړه پيانو هږوله
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،دخدوب او ويښدتيا حالدت کدې     و خپله کوټه کې ناسدت بوډا چوپړ په  

 چې دخپل کار پده لدوی دفتدر کدې ويدده و،      خرهاري تهو او دسردار  ډوب

د تړلددو دروازو لدده شددا ندده د  او اددالون د کددور لدده لددرې لددرې. و لىنيددو هددوږ

د يدوي ندمدې   ، ،دديونسدکوف سدونال  کېهږون چدې  ،ا هږددد هږ پيانو

، ېتددر شددلو وارو ندده زيددال تکرارولدد  پسددېپدده پددر لدده  ، سددتونزمنې برخددې

 .ل کېدهدداور

. هرسددددېدوارا ر تددده يددددوه يددداډۍ   دې وخدددت کددددې، د کدددور مخددددې   پددده 

اندامده مېدرمن    نه را کوز شو او خپله ياللۍ او يل له هدې اندرېسردار

 تيخدون ندومي  .له هدې راکوزه او تر انه مخې يدې ولېږلده   لېنيوالس  يې

د يددې خپلدده خددولۍ  و، ږيددري چددوپړ دتددل پدده شددان سددينګار کددړی     سددپين

 :ويل ېپه مال مال شو او و،کړه لرېله سر نه  نښهدرناوي په 

پدده تلددوار ور پددورې    يددې   بيددااو  اسددتراحت کددوي   سددردار حضددرل   -

بلده  بده  ل او نده  رسدېد را زوید  سدردار ه چدې نده د  ېدد تيخون پده دې پوه .کړ

د ژوندپده نظدم کدې بددلون      سدردار مشر شي د الیکومه بېړنۍ پېښه وکو

هددم دتيخددون پدده شددان پدده   اندددرې دسددردار راولددي او هددوره خددو دا وه چددې 

او ددې لپاره چې دا څريندده کدړي چدې دده    .هېددې خبره ښه سرخالاهم

ر پده عدادتونو کدې کدوم بدددلون     ددومدره نشدتوالي پده وخدت کدې يدې دپدال       

 : يلوو نې ته يېرممېوکتل او يې خپل ساعت ته  ،راهلى نه دی



 

٢81 

ماريدا   ۍشدهزادي  ئ چدې اوس را د ... وروسته به راپاڅي شل دقياې-

 .ته ورشو

 لدږ ټيټده   او النددنۍ  ېخدو سدتري  وه  شدوې  ربده ولدږ څ  ۍکشره شهزادي

 ال پسددې ګړتيددانيمدهدده  يددې کددېيددې چددې د خندددا پدده وخددت  شددونډه شددوې

 .وه چېاو په مالګينه تويه پورته راتله، هماهه شان وه،  کوله کلېښ

چددې د  لمدده پدده تويددهمې او دهددده دې خددوا تدده يددې وکتددلدې خددوا تدده،ه

ې نيسدت ې پرااو پالنه کوي، شونډ ينهاد کوربانه ست هرکلي په وخت کې

 :ويل او وې

 ....ئدر  ...ئدر  ئدر !ماڼۍ!ده دا خو يوه ماڼۍ -

 ،ړهخپدل مېد  ،څارل هدر څده  يدې  ي اندداز  کلپه ښد  چې ،هماهه شانهدې

 ده او وېيدې کولده وموسدې    املګرتيد  دوید  تده چدې   او هده چدوپړ تيخون 

 :ويل

 چدې  کرار کرار بده  دو،   ئ؟ ماري؟ نو را ئهږوپيانو دا څوک هلته -

 . وورننو ناڅاپه

. ادب خپلې مېرمنې پسې روان و ردخو ډ په خواشينۍ اندرې سردار

 : ويل او الس يې ور ته مچول، وې لددتېرد بوډا له څنګه  کله چې

 .يې شوی تيخونه زوړ-

 تدرې راتده، يدوه    هدږ  وددد دهږد کالرمدن  چې يوه ورنه  له ېکوټ د هدې 

 يدې  هوښتل چېين وه ي دا يپدله بور.کلې فرانسوي راووته، ښېڼڅ ژيړ

 : يلوو هدېنه والوزي،  ۍخوښ درېله ډ

 .کړم دږدئ چې خبره يې، پرباالخره. هه دهنيکمر يهلو ۍشهزاديددا 

 :وويل کې روهبړ او ښکلولو په لړ دسره  هدې لهۍ شهزادي

زه تاسدو د خپدل   ! ئدله بوري ين ياسدت تاسو پې... نه، نه، هيله کوم،  -

و مدوږ هدواړ  . پيدژنم  له ميندې نده   نو او له تا سره د هدېايتس له مېړه دخور
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 .خبره او ناڅاپي ورننوزو چې هدې ته بې

د  نده لده هدده    له پسدې پر چې شول دېږرنيور وره ته ال، د هده تاهدوی

کدوم بدد ندوهي     توور کاوه چدې  اندرې سردار. هږ راته ندمې ونکېددهږ

 شددهزاديۍد. ېکددړ ې يددې برندددېاو ورو دد دددد، ودرونکى دیېدښددورپې

او  ددې چېی د يدوې  لدومړ . ددد سدندريز آواز پده ټپده ودر   ،ورننولته  ېکوټ

د روهبدړ او ښدکلولو    کدې  ایاو په پد  ماريا درانه يامونه ۍد شهزادي بيا

کدوټې تده ورنندول،     اندرې سردار کله چې. ل شولددآوازونه واور هخواږ

د دواړه شددهزاديۍ ماريددا او ليددزا د اندددرې ښددځه،چې يددو واريددې پخددوا    

ل سدره هيدږ پده    لي و، يو بد ليدپه واده کې سره  اندرې لپاره د ې شېبېلنډ

 جالوالدددې دېلددده اوږ چدددې ېلکددده دوه پخدددوانۍ خورلندددډ   ، اووې هيدددږ

د هددو تدر څند     يدن،  دلده بدوري  پې. وي، سره ښدکلول  ليليد يېوروسته 

موسدکا   يدوه داسدې   نيدت  سره سدولول او د ښده   ، خپل السونه يېهړه ووال

ده، د خنددا او ژړا تدر ميدن  ورکده     کېد تودور   چدې  خدوره وه  شدونډو  پدر يې 

او د يوه موسياي پوهان په  پورته پورته اچولې ېاوږ اندرې سردار. وي

 ونکېددددد هږ ي وې چددېکددړ ې داسددې برندددېاو ورو دد ېسددتري،شدان يې 

 بيدا خو ،ېودلښد يوبدل سدره پرد   شهزادييو. واوريسره  ېکوم سر ب ندمې

د وخددت دچټکدده  ده،کېدد، داسددې توددور ي وولنيددولدده السدده سددره  هددم  يددې

همداسددې يوبدل کېښددکاږي،نو که يدې پدده پرلده پسددې    ويدرې   تېردددو لدده 

السدونه يدو دبدل     بيدا ،ديوبل دښکلو په لړ کدې يې، .لي وونيوالسونه سره 

 بيدا  هدویه وروسدته، سره ښکل کړي،تدر هدد   بياله السو راوويستل چې 

. انتظار نه درلدود، هدک پدک و    چې داسې اندرېسردار. په ژړا پيل وکړ

 انددرې  سردار. بوري ين هم په ژړا شوه پېدلې. ۍ شولهاړه هړ بيا هدوی

عي بييوه هسې ط د شهزادييو ژړا چې يڼله خو داسې يې. نور نو آرامه و

ور هدم نده   دو تود سدرته رسدې   دبدل ډول يدې   دویچې ه خبره وي،داسې خبر
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 .الیشو کو

،کمکدۍ  ېپيدل کړ  مهدال يدې خبدرې   او هم ېاشوپه خند هناڅاپه دواړ

 :شهزاديۍ وويل

کده   نده !نده ... ئياسدت  شدوې  ، تاسدو ډنګدره  اآه ماري! ... اماري رانېآه ي -

پده خبدرو    هددوی دلده بدوري يدن د    په دې وخت کې پې ؟ئياست شوې هچاه

 :ويل راننوته او وېې ک

 .ژندلهۍ وپېاديرمن شهزمې يهاما له ور -

 :په يبنۍ وويل ۍشهزادي

 ، تدا تده مدې   انددرې زه . نده وم  کدې فکدر  ااال پده   زه يې چې يهواما ته  -

 .نه و پام شوی هيڅ

 ښکل کړل يې سره هدېله کود،ېکښ خور الس د خپلې اندرې سردار

 اهه شان ژړهونې ده،که څنګه؟هم هده ال تر اوسه وې ويل چې او

ونکې  لېددداوښددکو د او د اړاوهو وو ور تددهماريددا مددخ ور ۍشددهزادي

 .ته کتل هلچ ورورپه مينه، تاوده او خواږه خواږه . پردې له شا يې

 ګړيتددانيمپدده  نازکدده،نرۍ پاسددنۍ. هددددهږ ۍ پددر لدده پسددې  اديشددهز

 ده او چېدرې چدې يدې   کې را ښکته هبچې کومه شې ه يېشونډ ښکلې شوې

ه هبريده  بد سدره   ېشدونډ  النددنې  ندرۍ  ښدکلې،نرۍ د  له، د هددې ليد اړتيا

مدل دموسدکا پده    او د ستريو له خوښۍ سدره    الله ونود هاښبيا شوه او

يدو نادل    ،کدولې  کيسدې  ډول ډول هددې  بڼه دهدې پر شونډو راخدوره شدوه  

ه و شدوې  ښده يوه داسې بدده پې  کې د سپاسکويه په هونډيو چې دا وه يې

 خالاه نه وه کيسهدا . و یښ کړور پې يواښ ته يې وارۍمېدا چې ددې

 : ويل چې وې

 اوس خددای  ،ي ديښد کدې پرد  وز ترزبد پ ولې جامې پده ټ دې خپلې-

چدور بددل    انددرې دا يدې هدم وويدل چدې     . اهونددي  دلته به څه چې ږيپوهې
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 هيدو لده  ، وې د کاتيدا ادين  چې يادونه وکړه شوی دی، تر هده وروسته يې

 يعندي  درې مينې وويل چې د هدېپه ډ ، خو دا يېی دیبوډا سره واده کړ

چدې پده    زياتده کدړه   ، خو دا يېا شوی دیپيد ړهلپاره مې اماري ۍشهزادي

 ماريا په ټول ۍشهزادي. لريوسره دې خبرې ورهکله به وروسته اوږ دې

 کلېخپددل ورور تدده کتددل او ښدد   يددر يراوپدده چوپدده خولدده  دې وخددت کددې

 چدې د هددې  وه  دا ښدکاره . کې وېنه ډ همجنې مينې ېيو لهې يې، ستري

ړاو نده  د وريندارې له خبرو سدره هدېڅ تد    د هدې چې خياالل هده  انګړي

چددې کلدده  .دی توفددان جددوړ کددړی  ددې پدده ذهددن کددې يددې همدددا اوس ،لري

پيددل يددې  نېايد وروسددتيو جشددنونو سددت   ترزبددور د پۍ ليددزا شددهزادي

ر تددده مدددخ  خپدددل وروماريدددا  ۍشدددهزادي پددده همددددې وخدددت کدددې    ،ېکدددړ

 :ويل وويست او وې يې اسويلى يو سوړ،ورواړاوه

 ؟ئته الړ ش ېهواړي جګړ ته چې ييوا، اندرې -

 : واب ورکړ اندرې، خو ليزا نه د اور لمبې راتاو شوې له

 !، همدا سبا تههو کې -

 :ليزا وويل ۍشهزادي

 حدال دا چدې   ږم؟نده پدوهې   څهدې  ،يدږما دلته يدوازې پردد   يهده هواړ-

 .منوب څښتن شي لویاو همدلته د يو  يته الړ نه ش ېشي جګړ الیکو

و ندده  څدده و پددورېرسددېدتدده  ایخبددرو تددر پدد د ماريددا د هدددې ۍشددهزادي

 ېپنډ وارې وريندارېمېديي د ا بيا. شوه ډوبه ويل، خو په خيالونو کې

 :ويل او وې ته په مهربانو ستريو اشاره وکړه ېييډ

 ؟هرو مرو دی ستا ت  په همدې وخت کې -

بدلدده شددوه،   څددو رنګدده  پدده يددوه شددېبه کددې   رهېددڅ هدددې د وريندددارې  د

 : ويلوې وويست او  يې اسويلى

ره ددددډوحشدددتناکه ده، رهددددډ...هدددوکې،دیهرومدددرو  هدددده تددد هو،د-
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 .ده  که وحشتنا

ماريدا تده     دان  پده کدرار کدرار يدې    ه،ددراولو بيدا  شونډه ليزا پاسنۍ د

 .ه، شرن  په ژړا شوهرسېدته وخو چې الس يې هدې کړ، دېږورنې

 :ويل ې او وېکړ برندې ېورو  بيا اندرې سردار

 ېکدوټ  همداسې نه ده ليزا؟ هده خپلدې  ،ئړاستراحت وک ښه ده چې -

؟ د تدل پده   دی ورشدم، د هدده حدال څنګده     پدالر تده   زه به خپل يران. ته بوزه

 :  واب ورکړۍ شان؟ ماريا په خوښ

تدا تده    چدې  ږم، خو نه پدوهې دی هوکې، هماهه شان چې و، هماهسې -

 !به هده څنګه وي

 :، وپوښتلموسېده سختۍپه  چې اندرې سردار

، د بدداغ پدده  دټدداکلو کددارونو کددول  وختونددو وټاکددل شددوي پدده هماهدده   -

 لرونکدى  څدرخ  هماهده د خراطدۍ   ،ل ېدد ير کې يواهماهه ټاکلو شويو  

 ماشين؟

 درنداوي  پدالر تده د ټدول    چې هلرل معنيموسکا دا  ونکېليددده دا نه 

نده هدم    ګړتيداوو نيم ينوسره سره، د هده له   ې مينېردهده سره د ډ له او

 .خبر دی

  :ماريا وويل

، د بدداغ پده هماهدده  ونکو وختوندو کدې  ليددداو نده بد  پده هماهده ټدداکلو   -

، زمددا د ماشددين تددر څندد    کدديد چکددر او څددرخ لرون  کددې نويواټدداکلو  دد 

 .ليک او لوست هم شته رياضي او هندسې

د  ېزده کدړ  د پدالر لپداره د هندسدې   ه چدې  دښېدبر هده له ژبې داسې د

 .نه دهچېيوه خورا لومړنۍ سر او لذل ۍژوند د خوښ

 و لپداره پداتې  رسېدت د راو د وخڅېدد هده د پا له هدې چې وروسته

 خپدل  د هدده  يدې  سدردار  او  دوان  راهدى ، تيخدون  شل دقياې پدوره شدوې  
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و پده درنداوي، د خپدل    رسېدد را  زویبوډا پالر د خپل . پالر ته ور وبوله

اجددازه  ى و او هددده دا چددې لددږ بدددلون هددم منلدد   نظددم کددې  ژونددد، پدده ټدداکلي 

 وروستىده ال  چې ته ،هده وخت ور ننوزي ېکوټ ېهدې زوی يورکړي، 

 نو سره په خپله کوټهودود نيو، د پخوابوډا سردار. نه و اهوستى جاکټ

 .و لو  يې بهسراو . جامې اهوستې کورنۍ کې

پده   ، نده د هدده د هميشدنۍ  انګړتيدا    په دې شدېبه کدې   رهېڅ اندرېد (

او  وخت پده بڼده خوښده   د هده  ېبلک او همجنه به وهتونده  ،ږهې  شان چې

بڼده   په همدې دی (هددير سره هږپې به له ید چېوه د ژوند له لذتونو ډکه 

الس  اوپده  تده مخدامخ والړ   پالر يدې هينددارې  . ې ته را ننوولد پالر کوټ

او  تده ورواړاوه  زوی خپدل سدره يدې   ... و څدوکۍ تده ناسدت    يچرمد  لرونکې

 :ېکړ يې چيده

او و  ؟ېنسدکور کدړ   ، بناپدارل شې الړ ې، هواړزويههو، جګړه مار  -

 ېنرمد  ولېد هدده سدره منګد    ړانده شده او پده مې   الړ! ؟ لږ تر لږه، تده ئپ  يې

 کدې  و پده ډلده  سدرتېر ر ژر به زموږ نومونه هم د خپلو ويدړو او  دکړه، کنه ډ

 .کيولي

 (ددې لپاره چې هده مچ کړي).کړ مخ يې هده ته ور وړاندې خپل

 :هده وويله او تاند و،تاز ه وروسته، ښهخوب ور ني چې تروډا ب

  .سره زر دي وروسته خوب سپين زر او تر هدې مخکې ېهرم تر

او  پده خوښدۍ   دسدتريو لده کنجده   ،الندي يې وندو ورو و وړ يڼو تر

هدده   پدر او د مدخ   شدو  رامخکې لږ اندرې سردارته کتل،  زویخپل  مينې

، دددرې تلوسددېو، پدده ډ ودلىور تدده ښدد چددې پددالر يددې  ښددکل کددړ يددې ددای 

 .کتدل  يې د پالر د سدر او مدخ، بدېال بېلدو برخدو تده      ر درناوي دډاو  ۍخوښ

د  کدې  ور دو  پيدل شدي چدې پده دې     تويه ه ه کوله هدده مرکده  دې هده په 

 :هده  واب ورکړ ه،و ېا کړپيدخبرو  ېبناپارل سره د جګړ
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سره ستاسو درنداوي   ېښځ وارېمېدخپلې ا له هو کې، پالر جانه، -

 يا څنګه ده؟ستاسو روهت. يم ته راهلى او چوپړ

ډيددر (  احماددانو)مدددزو  يددوازې او يددوازې د بددې  !ناروهتيددا وروره -

، ټولده ورځ لګيدا يدم پده     ئتده خدو مدا پيژند     .او عياشانو کار دی خوړونکو

 .دی حال ښه مې ، نو  کهالری هم من  کې خوړو او څکو

 : وويل يې په خندا زوی

 د خدای شکر دی-

خبدرو تده را    ېخوښد  خپلدې  هدده د  يدا ،باړه لري څده پورې  دا په خدای -

 :ورکړ او دوام يې  ېدوير

چدې دسدتراتيژۍ ندوم    له مخدې  ،څنګه دنوې پوهنې يهواته وښه، را  -

ان څنګه دبناپدارل پده وړانددې جنګېږي،هدده مدو      منيښي،جرادمو پرې 

 ؟ئزده کړ

 .وخندل اندرې سردار

هده درنداوي تده   تياوې،ګړنيمدا  پالرد  چې په موسکا دا ښودل هده

 :وويل ته پالر هدهيې هده ته لري، چې دی ه رسويتاوان ن

چدې ال   اسدم، يدوره  ه وبلږ دمه شم، سا وي چېدا به  ښه! يرانه پالره -

  .نه دي ناست نه يم او خولې مې وچې شوې

 ېسدم  ،هدهه شدى ډاډ چې لېڅنډو ددې لپاره ېڅڼ خپلې سپين ږيري

 او وې نيدو ې راولده مټد   زوی يدې  بيدا کنه؟ او شوي   ای ټينګې  ای پراو

 :ويل

، شدهزاديۍ  شدوی دی  جدوړ  ایښده  د   ېتده د  ې، ښدځ يهوامه  اپلتې -

 يدو بدل   چدې  يږد، دومره به سره وهږئته خپله کوټه ور وښي ماريا به هدې

 زه خوشدحاله شدوم چدې    ،دهږردد دښځو کارونه ښځو تده پ . شي ېستړبه نه 

هدددو، زه خدددو د   چدددې يدددهوارا تددده و! دې دلتددده راهلددده، اوس کېنددده  ښدددځه
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 دروسدي پدوځ لده مشدرو    )ږم، د تولسدتوي پدوهې  پوځ په ونډهن د ولسميخ

لدو  ده، د بدېال بې  ښده ده، ښده  .هدم سدر خالاديږي    برخه مدې په  (جنراالنو نه

پدوځ بده    سدهيلي مګدر  ... او پلدي کدول، دا خبدرې    ږدولله لېپو ونو هم مها

 .خبره نه ده کوي؟ د پروس ناپيلتوب هم نوې څه

پده  پده چټکدۍ سدره    ،  ېدد څوکۍ نده پا  کېله خپل چرمي الستي لرون

کدالي ور  يدوه برخده    ده تده يدې  چدې   ه، تيخدون  ېدد ه راير ېدد ير کدې  کوټه

ال څدده؟  اتددريت يددې: روان و، ده وويددل يددام پدده يددام پسددې، ده اهوسددتي و

 ؟ئش تېرنه به  نګه  رانيومشي؟ له پ ن به څنګهديسو

خدو  و، زړه ندا زړه  څده  ی، لدومړ ليدد د پالر ټينګدار و  چې اندرې سردار

د  هدده تده   چدې  پيل وکړ ونکې تلوسېېدتره مينه او زيادپه ډ وروسته يې

 الس ، نده پده لدوی   وروسته يدې  کړنالره وسپړي، لږ ېجګړ ونکېرسېدرا

 ېپيدل کدړ   او په فرانسوي ژبه يې خبرې، ژبه بدله بلکې د عادل له مخې

 : وې ويل چې او

ل ه پدوځ، پدروس تده يدواښ ورپديښ کدړ      يدز زر ۳١پده ندوي    بايدد  څنګه-

هدده   ل شدي، کېراجدال او جګدړې کدې ښد    ه زور له ناپيلتوبد په هده به . شي

 :دوام ورکړ

پدوځ   نيديله سدو  برخه به د شترال زوند په سيمه کې د دهه پوځ يوه -

شل زره اتريشي پو يان به لده سدل    شوې ده چې ټاکل. ږيکې ایسره يو  

. ن سره پلي شدي ايد ر و کېاليا د ساحل په څنډايتزره روسي هدو سره د 

سدره پده ناپدل کدې      زرو انګريزاندو  5١روسدان لده    زره 5١ه جوخت سر د دې

 زره پو يدان  وسدو پنځ(5١١)، يوواکه په لنډه تويه و. دي کېدونکېپلي 

  .يرهل کوي فرانسې خواوو نه پربه له بېال بېلو 

 ، داسدددېپدددام نددده و سددداتلى  څ ډولخبدددرو تددده هدددې  زوی، د سدددرداربوډا

 کددې هددده پدده کوټدده. لىنيددوندده وي  هددده تدده هددوږ چددې ااددال يددې هدښددېدبر
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د   له په ناڅاپي ډول هده درې. اهوستل او کالي يې ه ېده را ير ېدير

 : ويل ې او وېکړپرد خبرې زوی

 !سپينه، سپينه

ده تده سدپينه    تيخون نومي چوپړ، نه د هده موخه دا وه چې سپينې له

 ېکددړپردپوښددتنه  خبددرې پدده دې زوید  بددل واريدې . ۍندده وه ورکددړ ،کرتدۍ 

 :چې

 ؟ئته راش نيابه څه وخت د ماشوم -

 :ويل او وې سر وښوراوه په نښه متۍهده سمدالسه، د مال 

 !، دوام ورکه، دوام ورکهبد حالت دی ردډ -

هدده د   ې چدې کدړ پرد خبدرې  انددرې  سدردار يې هده وخدت د   م  لدردي

بددوډا د زړښددت پدده . ې وېکددړ دېږتدده نېدد ایخپلددې خبددرې پدد پدده اړه ېجګددړ

 :بڼه دا کليوالي سندره پيل کړه زهنا سندريلي آواز په يوددلړز

 ؟راستون شي  کله به ېخبر چ ته، خدای ېجګړ ي  کمالبرو -

 :ويل ، وې خندل او وېييواو څه له هده چې پرتهيې  زوی

 مدا يدوازې   دا منل شوې کدړنالره ده،  يماوهده څه چې زه ، يماوزه نه  -

خپلدده  اخددو ال پخددو ندداپليون او.کددړنالره څدده ده در تدده وويددل چددې هددده څدده

 .بده نه دهچې تر دې نه جوړه کړې ده،هده کړنالره کړنالره 

 . ا نه کړلپيدهيڅ نوي شي  خو ستا په خبرو کې مې !ښه دهه،د ښه -

 :تند تند وويل يې خو نا څاپهشو، ډوب هده په خپلو خيالونو کې

تده   ډوډۍدر دئ،  راسدتون شدي؟   بيدا بده   کلده  چدې  ښه پوهيږي ایخد -

 !در ئ

***** 
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وه، پده خپدل ټاکدل     يې خريلدې  رهداو ږ ېکړ ېهوړ ې يېڅڼ چې سردار

ي يدن  بدور  ۍ ماريا،پېدلده ، شهزاديناوې يېهلته . الړ ته وخت خوړنتون

 د زاړهدهده اسدتا   معمدارۍ د. په الره وو استاد ورته ستريه او د معمارۍ

ده سدره د ميدز پدر    لده  چدې   وه ېا کدړ پيدد سره سدم اجدازه    تنېد هوښ سردار

يدې دا    کلده نه درلود او هې دري  نيزټول که څه هم هده کوم .کېني ډوډۍ

  .وياړ ور په برخه شي چې داسې الیتوور هم نه شو کو

د  کداوه آن دا چدې   ټينګدار    تده پدر درنداوي   دريد  نيزټدول  چې تدل  سردار

هم ډوډۍ ته نه منل، پده ناڅداپي    به يې کېې چارواتو لوړ پوړياال ينو و

 ئيدددلاميخ معمدددار اد،ښدددکاره وي لددده هدددده چدددې دليدددل يدددې  پرتددده تويددده

و نزاکتونو مړنيپه لو ېوالړ ناستې ې د دربارۍچله هده سره انوويچ يوا

مدخ واړاوه او پده خپدل     کې د خلکو په مين  او يو وار به يې هېدهم نه پوه

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

لدور   هده پدر خپلدې  . برابر دي انسانان سره ټول چې يکړ څريندهخلکو ته 

 دویلده   څ ډولانوويچ پده هدې  يوا لئياچې ميخ،و یټينګار کړ په وار وار

 ډۍتدل د ډو  چدې  سدردار . نه کموالى نده لدري   لور د او د هدې سردار يعني

تده نده    ایڅ پله دهه معمار سره يې مرکه هې خوله ينډله، خو کېپه وخت 

 .هرسېد

پدراخ تداالر    لدوی  يې په شان وټود نورو ک کې هم لکه چې په خوړنتون
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څدوکۍ   هدر يدو د يدوې    او لوړ چت درلود، د کورنۍ هړي او ټدول چدوپړان  

 چېد چوپړانو مشر . درلود انتظار يې د رات  سردارشا ته والړ وو او د 

 تده بده  يدر    ېنددد او د ډوډۍ د ميدز جوړ  پرول وپر مړوند  دستمال به يې

، خدو  کدولې  تنېچوپړ ته سپارښهر  په اشاره به يې ، که څه هم د ستريوو

د او وای ىرا ننوتل پرې سردار بايدې د هدې دروازې نه چې د هده ستري

ردانه  وړندد و، سدري   چدې پده همددې دروازې    تدرمن   هده ديوالي ساعت

 ندوی والدى   ردد ډ زرين قاب ته چې ده ته يې لویهم هده  اندرې سردار. وې

پدده  پوښددتود څددو د کددورنۍ شددجره  کېکونسددهددده کددې د بال درلددود او پدده

قداب   همداسدې د شدجرې   سدردار ... لوه کتد  شوې انځورکې  اوږدوکې په

موسکا ته ورتده   هدېدهده موسکا،.ښوراوه ده او سر يېته کتل، موسې

پده پرتلده   اادل   ې دي انځور چېيوري ته يو انځور  کې داسې يوا چې وه

 .خورا دخندا وړ وی

 : ويل دې شو او وېږېماريا ته ورن ۍهده شهزادي

 .خورا هوره يڼم ېک انځور ستا برخه په دې -

هدده پده دې نده    . ته هدک حيرانده وه   ماريا د خپل ورور کړو ۍشهزادي

د خپدل پدالر هدر کدار      او څه ته موسيږي،  کده  پوهېده چې ورور يې ولې

 هدم  د خبرو اجدازه  ې يې آنپه هده ک چې باله هوره درناوي وړ يې د داسې

 .نه لرله

 : هورکړ دوام اندرې سردار

ندې  چې ستيکه نومې ته ،په زوی ورخپلد آشيل م)شيلهر څوک د آ

 کى شدوی وندلېد ياتر دهې المبو نه وروسته هده نده  .کې المبو ورکړې وه

و،خو يوازې دپښدې پوندده يدې دالمبدو پده وخدت کدې د مدور پده الس کدې           

 .ګړتيا لرينيمر يوه ېپه څ (دا داشيل عيب و.پاتې شوې وه

اشدرف المخلوقدال     ان ن سره له هده چېې انساول چې زه نه پوهيږم
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 . ان ته د دهه شان منلډو اجازه ورکوي بيا، بولى

 دخپدل وروردا تېددری پده کړو، د پدالر   الیکوماريدا نده شددو   شدهزاديۍ 

د هددو   چدې  ا کولو لپاره چمتو کداوه پيد  ان هده ته د  واب هدې. منيو

. ووپده الره   ېټدول هدده تده سدتري     چدې  ل شدو ددد واور يامونو د راتد  هدږ  

 چدې  هدښېدبر داسې. لراننو د تل په شان، په چټکۍ او تازه يۍ سردار

دو او آزاد تد  سدره پده کدور سدخت      ېد الس هواړي پده خپلدو خو    په لوی

 لددوی پدده هماهدده شددېبه کددې پدده تدداالر کددې. نظددم مددال کددړي السددبری پددو ي

بددل  او د هددر کلددي پدده تدداالر کددې  هددلوو سدداعت دوه زنګدده شددوی  وړندددرا

 ويلدى  د هدده  دواب   کدې  هږ سره يدوا  کلىعت په ښسا کلىاو ښ کوچنى

 .وي

هيلدو نده    لده النددې د هدده    ورو دو  وندړيڼو  ود ،دهدهددودر سردار

 کمکددددۍپدددده او   ېدددددراوير  ېدددددپر ټولددددو ويرهلچک،کددددو سددددتريوډ

 .ددودر ۍشهزادي

او درنداوي   هه لده وددرې  هما احساس ۍٰ  د شهزاد  دې وخت کې په

 .لري د راتگ په وخت کې د شاه احساس و چې درباريان يې نه ډک

 چدې  يږکېد ا پيدد  کې د ټولو هدو کسانو په زړه چېهده احساس و  دا

 بيدا او  ر کدړ الس تېد  سدر يدې   پدر  ۍد شدهزادي . ږيکې دېږته ورنې دهه بوډا

ووهلده،   ږپده کدرار پده اورمېد     هدده څدو  لده   ،ا ېدخو اپېناڅد  يې پده يدوې  

 ل او وېتده وکتد   سدتريو  هددې د  شدېبه لندډه   هډيدر   يدر خدو   پده  يدر   يېبيا

 :ويل

 .خوشحاله يم، خوشحاله يم -

 وې کېناسدت او  ایپه خپدل  د  شدو،  لدرې  وروسته پده چټکدۍ   دېتر     

 :ويل

 کې يې، خپلدې  په خپل څن  !ئکينانوويچ يوايل ئميخا! ئنکې -     
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 د بدوډا .کدړه  ۍ شدا تده  لپداره څدوک   د هددې  وښود او چدوپړ  ایته يو   ناوې

 :ويل ې ته پام شو،وېډيي لېسېداو پړ ې، پنډردېي د ناوې چې

 !کار نه دی ، دا ښهی دیر تلوار مو کړدهه، هه ډ -     

هدددده هماهددده خپلددده  خوندددده او وچددده خندا،د ه بدددېردډوخنددددل، هدددده

ې خنددا  خندا نه بل څه نه وي، داس يوې خولې هسې چېخندا، هميشنۍ

 : هده وويل نه احساسوي، څې يې هده هېستري چې

 .ه زياتهرد، ډئ، زياته وير ئوير  بايد-

 نده هوښدتل   ې، يدا يدې  ددد نده اور  څهې د هده خبرې ،ۍشهزادي کشرې

د  د هددې  بدوډا .ږيچدې شدرمې   هدښېدبر داسېچوپه خوله وه،.هده واوري

ونده   واب هدده تده   دوو موسدې دموسدې  ۍ پهپالر پوښتنه وکړه او شهزادي

چددې ده هددم  هنو پوښددتنه تريندده وکددړيااد هدددو کسددانو او آشددن يددې بيددا. ويددل

ۍ شدهزادي  چدې  ،و کدې  نو د خبرو په لدړ يااد يډو آشن. هم هدېپېژندل او 

 چدا ده تده سدالمونه راليږلدي     چدې  وکدړ  تدوده شدوه او پيدل يدې     په خبرو کې

 : وويل آوازې خپرې دي،هدې څه کې نو په مين يااآشناود

 دومدره پسدې   هدېشدو،  آپراکسدين ميدړه مدړ    اديۍشهزد خوارکۍ،-

 .شوې پسې ړندېيي  ېستري چې لوژړ

ې پدده هماهدده اندددازه  ددددۍ خبددرې تودد شددهزادي اندددازه چددې هددره  پدده

تويده   اپېمګر يو وخت په ناڅددې،ر ې ال پسېته  ستريې هدېسردارد

لده   ي،و پدوه شدوی   او په ټولو خبدرو  يلى ورسېدته  د ده زهم پای کېيوا

 :وويل انوويچ ته يېيوااو ميخائيل  مخ واړاوهيې نه  هدې

 چدددې زمدددوږ ددې ښدددکاري داسدددې! انوويچدددهيواميخائيدددل  ښددده، -  

را تده   انددرې  سدردار ، هدده شدان چدې    يو چنده کېبناپارل وضعه خورا کړ

دې نامده  تدل پده    هدده يدې   ه،ددد پده اړه هږ  زوید خپدل   هده کله چدې )وويل 

 داسددې. شددوي دي راټددول اندددېر سددتر پو وندده د هددده پدده وړ  دددډ (يددادوه
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مدوږ او   ، حدال دا چدې  دی یهيبتناکده او يواښدمن سدړ    خدورا  چېښکاري 

 .هڼاي یسو هده يو ناوړه او سپک سړتا

 "او تاسدو  مدوږ  "په ياد نه وچې څه وخدت   څانوويچ هېيواميخائيل  د

 ېهددده پددوه شددو چدد. يی واو قضدداول کددړ ېخبددر ېداسدد د بناپددارل پدده اړه

، نو ېخبر ېخوښ ېهده هم د خپل پيل کړي، ېخبر يهواړې يواز سردار

پدوه   کدار پده پدای    ددېلده هدده چدې     ېبد . لرلده  د هده ندوم تده اړتيدا    ېي  که

معمددار تدده  سددردارمشر. تدده وکتددل سددردار ددوان  شددي، حيددران حيددران يددې 

 :وويل ته يې زویاو خپل  اشاره وکړه

 .الس لري خورا لوی ی د تاکتيک په برخه کېسړ دا -

چدارواکو   و، بناپارل، جنراالندو او د لدوړ پدوړ   ېد جګړ يې بيا يو  ل

 زمدانې  د اوسدنۍ  چدې  لهووښ داسې وډادې ب. ېپيل کړ رېخب نوې په اړه

پدده  آناو دي رېدداو سياسدديون د ښددوونځيو د ماشددومانو پدده څ   کېچدداروا

 .خبره دي چارو نه بې له ټولو او د ادارې ږيیبې هم نه پوهېپو ي ال

راز يدې   ياو د بدر  دی یکداره سدړ  بېبه ويدل چدې بناپدارل يدو خدورا       ده

او  نکيپدداتيم د وخددت ېترينيکدداا ېدويمددد  چددې دی يددوازې پدده دې کددې 

هدده سدرداران   . شدته ه ند  کې سرداران نور نو په ډير سوروف نومي پو ي

يدوازې او   ای د  د هددو پدر  . دانګدي وتده ور  ېجګدړ  انددې پده وړ  چې د هدده 

نه کددوي ووښدد يددې کسددان سددنياو دي چددې لددوبې کددېلدده ملنددډو ډ  يددوازې

 ې يدې ملندډ  نه يوازې دا چې دپالر ټولو خبرو ته هدوږ و او دهددې   سردار.

خبدرو   او خوښدۍ  پده تلوسدې   پالر يدې  بلکې لې،ددا اورپه زهم او موسک

 .نيوهده خبرو ته هوږ د په ال ير او پام يېته ه اوه او 

 :وويل يې زوی

، که موږ ته ښې بريښې چې د مبالدې په ښدکال  ېښپېټولې تېرې  -

د مددورو  کدده داسددې ندده وي، همدددا سددوروف ندده و چددې دي، ېشددو رنګينددې
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 نه شو ژهورلي؟و  يي ترې  ان، ددمنګولو ته ورولو

 :وويل چيده چيدهپه  سردارزاړه 

دا خبره يې ... و؟ سوروف خدي ؟ چا ويليدي چا تاته ويلي دا خبرې -

لده هدوا نده    هده پده چټکدۍ    تيخون وارتيږه، مګريې  قاب خپلکوله، چې

 : هده خبرو ته دوام ورکړ،نيورا و

 د بايدد تده   ،ېکه ته لدږ پده ژوره سدوچ وکدړ    ! سوروف! اندرې سردار -

نده جدال    (د پروس پادشداه و ريخ ددفر ) ريخددبالکل له فر سوروف خبرې

کده  ! مدورو  چدې  يدي وا. او سوروف بدل څدوک   دی ريخ يو څوکددفر. ېکړ

 خدو  .مورو بده اسدير شدوی وای   ،لرلده  کيخپلدوا  کې وروف په خپلو کړوس

بلدې خواتده هدوفه    .(ويکتور مدورو د نداپليون يدو سدتر قومانددان     )مورو

. و ىه نه اخيستله هد ولټ دچارو واک (يزه شوراجګړ تيد اتر)کريکه 

، ئزهدم ولدر   اوس لدږ . وران و کدور بده يدې   ،ييواکه شديطان خپلده هدم و    آن

کده  . ئفوس کدريکه سدره آشدنا شد     تاسې به هم له دې. ئويور خپله به يې

دا کار  شي الیوکو نو کوتوزوف، به څنګه ،وروف د هدو سيال نه شوس

 :وويل نه وروسته يې له لږ  نډ .وکړي

د  الینه شي کدو جنراالنو سره،دهو تاسو له خپلو ! نه يرانه ملګريه -

 اوس د بناپددارل سددره د سدديالۍچددې ددې لپدداره . ئوکددړ بناپدارل سدديالي 

 ولې نرمدې هدده سدره منګد    لده  چدې اجيدر شدي    انفرانسدوي  بايدد  ،ئش سيال

پالن،فرانسوي مورو پسې امريکا تده اسدتوي چدې دخپلدو      الماني،ئکړ

 خبدرې  بدې عج... پلو لپاره يې،په روسي پوځ کدې ويمداري  هېوادوالو د 

؟ نددده وروره، يدددا وو المددداني فوورلدددا ن، سدددوروف اوکيپددداتيم يددداا! دي

ی عال لده السده ورکدړ    کې زړښت ، يا ما په دېئشوي ياست ليوني اسېت

. وشدي  ديددن  مدو بده   بيدا مو مل اوسده، کده عمدر يداري وکدړي،       ایخد. دی

 .سردار شوی دی اوس نو بناپارل لوی
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 : وويل اندرې سردار

ليکل شدوي فرمانونده ټدول ښده او      چېې دا دعوا نه ده کړ ما مخکې -

ارل د بناپد  ئشد  کدولې  تاسو څنګه چې ږمدي، خو په دې نو پوهې ایپه  

ووهدي،   ېهدواړي ملندډ   چدې  ، هدر څدومره  ئقضاول وکدړ  په هکله داسې

 .يڼمجنګيالى بناپارل يو مشر سردار زه  چې يماوو زه هواړم ولې

،دی دندورو هېدر شدوی    و یکدړ يدې  فکدر   تده چدې  معمدار اسدتاد    ردارس

 :او د الو شويو هوښو په خوړلو لګيا و، هږ وکړ، دی

بناپدددارل د  ويلدددي و چدددې تددده  سدددوااندددوويچ مددداخو ت يوائيدددل ميخا -

 خبرې سې، هده هم همدائوکړ ساری دی؟ مهربانى پلوه بېتاکتيک له 

 .کوي

 :استاد  واب وکړ

 !حضرته، واالييوا همداسې چې-

 ېد ده  دانګړ  خنددا چدې   وخندل، هماهه دوديزه سدړه  بيا مشر سردار

 . انګړتيا وه

 .پيرزو کړ  ل ژوند دويم ته خدایبناپارل  -

النددې کول،لده    تر څن  هدده د ندړۍ   لري، د دې هده پياوړي پو يان

 .النددې کدړی نده دی    وتنبالن يوازې ، المان تر اوسهی دیالمان نه پيل کړ

 لېخدوړ  لده هدر چانده مداتې    انو المانيد ده،  نيا، دنياد ه چېې نور  له هدې

 دوی. نده ده  نده، نده داسدې    ،ال بدری نده دی مونددلى   څ سدي پر هدې  هدوی، ده

بناپارل هدم  . سره وهي کې په خپل مين  بری تر السه کوي چېهده وخت 

 .ې دهنه پيل کړ بریپر هدو د  ،خپل وياړونه

د  چدې  هکدړ نه پيدل  رشمې وتنوتېردې وروسته يې د بناپارل د هدو  تر

. ې ديکدړ  ېسياسدت او اداره کد   آنبناپارل په ټولو جګدړو او   اندهده په 

 وه څده نده ويدل، خدو ښدکاره      انددې که څه هم د هدده د خبدرو پده وړ    يې زوی
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و، نده  ور قدوي  دد ، کده څده هدم ډ   يلدو الرو ددد هده هم د پالر په شدان پده ډ   چې

پدده  يددر  د پددالر خبددرې اندددرې. هددددتېرظددره ندده هددده لدده خپلدده ن. دهقددانع کېدد

 چدې حيدران و   کوله، خدو پده دې   د سيالۍ نه ډډهيې ، له هده سره ېدداور

د  ، مګدر څنګده  يوازې پدرول دی  کلي کې کاله په يوه لرې دا بوډا،دا څو

 ه خبددر دیاو سياسددي چددارو ندد  اروپددا د ټولددو وروسددتيو کلونددو لدده پددو ي 

قضداول   د هددو پده اړه  ، زوړرتيدا، حيدرل او احتيداط    ددرې پده ډ  اوڅنګه

 .کوي

 : يستهه واخيلاپ داسې سردارزاړه 

 نيدا نده چدې پده د    وي يم او لده هدده څده   ش زه زوړ انګېرې چې ته داسې-

پوه شي چې زما خيال يوه شېبه هدم لده دې    بايدته . خبر نه يم ريږي،تې کې

هدم پده شدپو شدپو پده مدا خدوب         نده او دهددو  لود ا خيا.همه نه دی خبرو بې

مشددر سددردار خپددل هنددر او  دا سددتا  چددې يددهاواوس راتدده و ښدده،. حرامددوي

 ؟دي لېووښ او چاته هرتچې وې انګړتيا

 : واب ورکړ يې زوی

 .دي دې خبرېدا اوږ -

پده  ؟ ئد بناپدارل لپداره  دان نده  دارو      ئنده  د   چې داسې ده، نو ولې -

 : هکړ چيده روانه فرانسوي ژبه يې

 !يو روغ ليونى ټولواک، دا هم ستاسو د ئوکړ مهرباني-

 : بوري ين  واب ورکړ پيدله

نو نده،  يالوزه د بناپارل له پ چې ئتاسو خو پوهيږ! حضرته سرداره-

 نه يم؟

 :، په يو نا سندريزه آواز وويلبوډا سردار

تدر هددې نده ال پده      ؟اواو کنده  شدي  راسدتون  به بياچې  پوهيږي خدای -

 .او وول څېدډوله خندا له ميزه پا بې
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چوپدده  کددې ډوډۍ پدده اوږدود دهدده ټولددو خبددرو او   ۍشددهزادي هواندد 

بده يدې   ماريا او کله  ۍکله شهزادي وحشت سره به يې خوله پاتې وه او په

ۍ ل، د شدهزادک څېدد هدم لده ميدزه پا    دوی کلده چدې  . تده کتدل   ړههم خپل مېد 

 :ويل ې ته وبلله او ورته وېکوټ ، هده يې بلېنيوماريا الس يې راو

ه املد  مددې لده ه  شدي  ایکېدد ، دی یپالر څه بدا فرهنګده سدړ    ستاسې -

 .ريږمنه ودزه ور چې دی

 : واب ورکړ ۍشهزادي

 .مهربانه دی څومره چې الیهو، توور يې هم نه شي کو 
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تدگ تده چمتدو      دان  انددرې  سدردار  و چدې  مدازيګر  یژيړ ېور  بلې د

څ ژوندد کدې هدې    د خپدل ژوندد پده ټداکلي     سدردار  مشدر هدم   سره له دې. کاوه

تده   ېد خپدل کدار کدوټ    هدم  بيدا  روسدته بدلون را نه وست او تر هرمنۍ نه و

 انددرې  سدردار .پاتې شدوه  له خور سره ړهۍ د خپل مېشهزادي کمکۍ. الړ

ور تده   ه کې چې له مخېسیري کالي اهوستي وو، په هده کوټچې ساده،

 .، د چوپړانو په مرسته د سیر کالي تړلهو شوې ټاکل

 چدې  وکدړه  يدې  خپله ياډۍ وکتله، سپارښتنه هده وروسته يې چې تر

هدده   نده يدوازې   و پندډونو لوي، له کې په کوټه. آسونه وتړي په هدې پورې

بوخچدده او يددوه هددده . ده تددل هددده لدده  اندده سددره ير ددول    پدداتې و چددې  څدده

او  تمدانچې  ې، ډوډۍ، دوه تدور چې په هدده کدې بده جدامې    وو اندوقچه 

 ېسددوهال ورتدده راوړ ېد اوچدداکوف، لدده جګددړ هددده تددوره چددې پددالر يددې 

هدر څده   . سداتنه کولده   ېد دهدو شديانو  دانګړ    انددرې  سردار. ،پراته ووهو

 ددرې پده ډ  کدې  پوښدونو  وزبيد پنپده سدپينو   دا ټدول شديان   . نوي او پداک وو 

 .تړل شوي وو ريښکوپه نازکو کلکو  تاو او يرکتيا 

 ريالسدب  ټدول پده  دان    پده وخدت کدې    دوېد سدیر او خو  دپه دوديز ډول 

کددې د ژور  انديښددنو چددارو،کړو وړو اونيود خپددل ژونددد پدده ور  خلددک 

او د  رو وختونددو انددداز لګددوي د تېدد پدده دې وخددت کددې . بدددلون شدداهد وي

 ېدرې د يدوې  څ انددرې  سدردار د . په ټولو تاندو مدزو فکدر کدوي    راتلونکې
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وو او پده  سره هوټه کړي تر شا يې السونه. کولې کيسېنې او فکر انديښ

ه او  ېدددراير ه ېدددري تدده،خددوا  ې لدده يددوې خددوا ندده بلددې   د کددوټکددۍ چټ

 .ښوراوه سر يې و او ډوب کې ته په انديښنو راتلونکې

 ه؟ ددته له ت  نه وير ېجګړ ياا 

 زوراوه؟  ښودوپردې يوازې ښځ وانېد   ياا

پده هدر حدال، هدده     . هدده لده  هدم  ه او ددد وير شو چې هدم لده دې   ایديا کې

د چدا د   يې نو  که،حال څوک ويوري په دې یدرلوده چې د څ هيله نههې

 ښدودل، د ميدز تدر څند     پرد کدۍ سدونه پده چټ  الو ددد يامونو د هږ پده اور 

 لدو لوپه ټو پوښد  کې، د اندوقچېيوا چې ښودله او داسې يې ددودر

دا د  ،هميشدنۍ بڼده ورکدړه    ېدرې تده يدې   هده  ان آرامده کدړ او څ  . دی لګيا

 .وه ونکېرسېدو چې را  ماريا د يامونو هږ ۍشهزادي

 پدده چددې هدښددېدبر يددې سددوې وه او داسددې  سددا ۍ ماريددا چددېشددهزادي

 : ويلراهلې وي، و  داسته

 چوپړانددو تدده د يدداډۍ د چمتددووالي سپارښددتنه    ل چددېددددوا مددې ور-

د زړه خوالدده او يددوازې  تاسددره لددږ لددهچددې  زړه هوښددتل مددې ردددده، ډ شددوې

يدو بدل و نده     وختوندو پدورې   بده تدر څده    بيا چې ږيپوهې خدای وکړم،  که

 خو به دې خوا بده نه وي؟ زما په رات . وينو

 : وويل لپاره يې د بشپړتيا تنېښپو او د خپلې 

بددل   ردد تده ډ  (کېژبداړون  -يدي واتده   انددرې لده ندازه    !)اندروشا ) آخر-

 !ئشوي ي

وه چددې  څرينددده يددهالدده ور .موسددېدهو او د اندروشددا د نددوم پدده ويلددو   

، دې جدد  ناريندده کلىاو ښدد هددو دا  چددې الیندده شددو کددو  هددم توددور يددې

 د ده ملګدددري د ماشدددمتوب د وخدددت ډنګدددر، شددديطان او    دویهماهددده د 

 .وشا وياندر
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 يدې  او  واب سېدومو کې په  واب تنېد پوښ ېهد،داندرېسردار 

 : ورکړ

 ده؟ رېچېنو ليزا  -

سدته  اکينکدې   پده مخدامخ والړه څدوکۍ    کدراره، ماريا، پده   ۍشهزادي

 :ويل اووې

 ای پدر  د  کدې  همالته زما پده کوټده   چې وه داسې ستومانه شوې هده -

 ښددځه کلېڅده ښدځه،څه ښد   !هکېد ورور،اې.څدوکۍ خدوب يددووړه   پدر  ای د 

يو . ده لکه ماشوم داسې کټ مټ چې ئکو هده څه. الل د جواهرو ده،لرې

 .يمه خې پرې مينه شوېبې ږمپوهې، لى ماشوم خوشحاله، سپې خوږ،

هددده د  الیشدو کدو  ه ند  خدو ويدې  . چوپده خولده پداتې شددو    انددرې  سدردار 

نددې شدوې   را څري کدې  او سدتريو  رهېده په څې چې دملنډو او نه باور نښ

 .يني، و نه ووې

پدده درندداوي سددره  بايددد وتنددېتېراو  تيدداوېګړنيم ېوړ،ولې اندددرې -

ره نه هې بايد؟ دا ئ تياوې نه لرګړنيمدهه شان  چېدي  څوک. ښل شيوب

او  يددهلو،لېددزيږ کدې  کدورنۍ  يده اپدده يدوه بډ  ندې ه د پالزمېهدد  ې چدې کدړ 

وارۍ ېدد مد ا ىر شدو، د هددې اوسدن   تې ددې نه چې.ته روزل شوې دههمال

 ایکلده کلده  دان د ندورو پده  د       بايدد ، انسدان  نده دی  حالت، هم هدومره ښده  

. بده بښددل يدران ندده وي   بيدداپددوه شدي   شدديانو چدې  ټولدو  پدده دې. تودور کدړي  

لده خپدل    بايددې شوې ده، اوس ژوند سره روږ هله هداشوم چې چاره مبې

وخدت کدې پده کلدي کدې يدوازې پداتې         يدران  نه جال او د ژوندد پده دې   ړهمې

 .وحشتناکه دهڅه حال ولري؟ بايد چې نو توور وکړه اوس يې. شي

، هماهده شدان موسدکا    موسدېده تدل او  خدور تده ک   خپلې اندرې سردار

د هددو   چدې  کوو يومان و په وخت کېددکسانو د خبرو د اور د  ينو چې

 :يويل په هوره تويه وينو،هده زياته کړه لي سپې
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وحشدتناکه   نه تاتده سدېد خو دهده او ژوند کوي،  په کلي کېته خپله  -

 .بريښينه 

زه د بدل ډول  . کدوې  خبدرې حالدت  دزمدا  دلتده   زما بله خبره ده، ته ولدې  -

ژوندد   هيله ولدرم،  کده زه بدل ډول    د هده او نه شم کولى هيله نه لرمژوند 

، د ا معاشدرته ښدځه  او بد  ، تده لدږ فکدر وکدړه،  وانده     انددرې مګر . ژنمنه پې

 کېکلي په کونج  د يوه لرې کېمن  او کلونو  کليژوند په خورا ښ هده

کدارونو    که پالر جان خو تدل پده خپلدو  دانګړو    . ،هده هم يوازېېخښو

د  چدددېتددده ې ښدددځ زه يدددوې...ې ږاو پدددوهې پېژندددياو زه؟ تددده مدددا  اختددده دی

او  اوې، ن ددلمسددتياوېکددې مېشددر و شددور ندده ډلدده رنګددين او  پالزمېنددې

 پداتې . ښمبرد هرنګ ساده، بې وزله او بې لي دي، څومرهليد يې بنډارونو

 ....شوه، پيدله بوري ين

 :ويل ې او وېکړ د خور خبرې پرې کېدې وخت په  اندرې سردار

 .څ نه خوښيږيزما د تاسې دا بوري ين، هې -

لده ټولدو   . ده ۍې نجلد ره مهربانده او پداک زړ  دد ډ! يهوامه  داسې،وای -

کدده رښددتيا را ندده ، وکهېندده لري،  ددوکهې. ده د رحددم وړ الدا چددې هددوره

لده  ليدنده   اړتيدا  نده يدوازې  ،ته نېسدېد تې پده دې کدور کدې د هددې او    پوښد 

زه تدل  ، ئږته خو پدوهې   که. زما د رن  او عذاب سبب هم ده بلکې يږکې

لددرې کددوم، اوس تددر هددر بددل وختدده،    ندده  ددان هدددویلدده خلکددو تښددتم، لدده  

ره يرانده  دد تده ډ  نخدو هدده پدالر جدا    . توب مينه يدم يوازدزه په . يم همداسې

ئيدل  دله بوري يدن او ميخا همدا پې. کوي ر ښهدو تنو سره ډده، پالر له دو

د هدده  خپدل ژوندد،  دا دوه تنده   د دې خبرې علت هم دا دي چې. انوويچيوا

ليکدوال   لدوی . کتده لده بر  د هدده د ميندې او د هدده د ميندې    . بدولي  له برکتده 

 :به ويل (ليکوال-رلندی ايپه اتلسمه پېړۍ کې ) نتېرس

د هددو د   مدوږ  دان   ې کبلده چدې  له د وازېي خلک، نهزياتره موږ ته  "-



 

۹١۹ 

هددو   لده مدوږ   چدې دي  يدران دهددو ښدو لده کبلده     بلکدې   منت بار بولو مينې

 ".سره کړي دي

 جدان چېرتده پده الر کدې    پالر چدې  بوري ين، يوه يتيمه پيدلده وه  دلهېپ

کتاب لوستنه، د  ې اومهربانه ده اودهدېره پاک زړدهده ډ.ې وها کړپيد

آواز کتابونده   لدوړ  پده  هده په شدپو شدپو هدده تده    . پالر جان ډيره خوښيږي

 .لولي يې ر ښهداو ډلولي 

 : خور هږ کړ پر ناڅاپه اندرې سرداري

کلده کلده د    چدې تودور کدوم    ، زه داسدې يده وارا تده و  ښه ماريا، رښدتيا 

 ؟دی ر يراندپالر جان زهمل هم تا ته ډ

خدددو  ، تعجدددب وکدددړ،ودددددتنې پددده اورپوښددد دېدۍ ماريدددا،شدددهزادي 

 :په وحشت سره وويل وروسته يې

 ر يران دي؟دزهمل ډ ماته يې؟ تهما... ته؟ ما -

خدور پده حيدرل     ېپالر په ترخه ژبده يدادوه چد   ، سال لویپه  اندرې سردار 

 :وويل ، خو هدېيياوآزم يېاواچوي ي کې

 ،والدى  يږ خدو د هدده د ژبدې   ی والدى نده لري،  البته، دا خبره ما ته نو -

ی هدم لده زهمده لدرې شدو      اوس رښتيا يابه تېر، په ه والىتېرتريخوالى او 

 کې د خپلو خيالونو لمدن يدې  يوا چې هددژبه هږ ۍ په داسېشهزادي. دی

 : وويل هدې،کوونددارو ،نه دلېنيو

 چدې لدري   ګړتيدا نيمفکري يې،خو يوه ستره ، ته له هر پلوه ښه اندرې

شدي، د   الیڅنګده څدوک کدو    هدده دا چدې  . يدب دی ع هدده لدوی   زما په اندد 

هم که دهده   بيا؟ کوې لکه ته يې چې فکر وکړي له داسېپالرپه هکخپل 

پدالر   لکده زمدوږ  ، ندو دهده شدان شخوديتونو     وایشان فکرونو تده اجدازه   

 کدې  نه، بدل څده د چدا پده زړه     ۍاو خواخوږ شي پرته له مينې الیکو څنګه

نۍ ييدواز . هده يدم  نيکمري او ره راضد دد زه د هده تدر څنګده ډ   ويښ کړي؟را
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 .هه واوسېنيکمر رېا په څته هم زم ده چېدا هيله مې

 .باور سر ښوراوه  نډنيپه  ورور

 :ماريا دوام ورکړ

زمدا  يدې  زهم  چې يو شى دی يوازې که رښتيا را نه هواړي،،اندرې -

زمدا پده دې   . دي کدي سدره د پدالر اړي   او هدده د مدذهب   یر يدران د دلپاره ډ

سدمبال   مندي ، عادل او  پدوهې  چې په داسدې سدترې   هېڅ سر نه خالاېږي

 دا او څنګده  يندي نده و و،ږي لېد لمدر پده شدان     چدې  يو څده  داسې،یسړيو 

 نۍيي؟ دا زمدا د ژوندد د تريخدوالي يدواز    بې الرې ش داسې شونې ده چې

هم يو څده   خو په دې وروستيو وختونو کې، په دې برخه کې نه ده،چېسر

 ېد هدده ملندډ   چدې پده مدذهب پدورې    ي ږموده کېد ښه والي راهلي، يو څه 

 ا شدوی پيدد يدو راهدب هدم    هوره داده چې نه ال ه دې درې ترخې نه دي او لډ

 .سره کړي ديور دې خبرې يېاوږ درېاو ډ پالر هده منلى څو  له چې

 :دور په ژبه وويلخو د پې په ښه اندرې سردار

 ولېټد راهدب  ستا او د هده  چې مږزه له دې ودرد! سره مګر زما د زړه -

 .دسيندپه هاړه کرلي يالن نه شيخوارۍ 

تعدالي   خددای  چدې  توکل په خدای دی او هيله لرمره، زما يرانه ورو -

 :يي وويل بيااو . چوپه شوه شېبهيوه . منيدعا و مې

 .له تا نه هم يوه هيله لرم ، زهاندرې يرانه 

 !رانې خورېکومه هيله، ي -

يدې  چدې هدده    يده واراتده و تده   یتدر هدر څده لدومړ     .يماونه  ژر يېنه، نه، -

، دیکدار  ا کوي او نه کوم نداوړه پيدستونزه  نه تا ته کومه ،زماهيله. مني

ه وکړه او ؟ ژب.ېکړ بار لرې نه به يو لوی ، زما له اوږوخو که ته هده ومنې

 .چې منې يېالس راکړه،

يدب نده را   يې له ججيب ته کړ،يو څه  الس يېداخبره وکړه،ماريا،چې 



 

۹١5 

 پدټ  چې همدا په الس کې وه دا ښکاره. نه کړل يې واخيستل، خو ښکاره

لده   تدر هدده چدې    ، مګدر مندي و ورور يدې  بايدد د دې هده هيلده ده چدې    شى،

 .یورور نه ژمنه وا نخلي، هده به ورته ښکاره نه کړ

 .ته وکتل ورور يې په هيله ناکو او آرامو ستريو

يددې   دواب ،دی ندور نددو پدوه شددوی   کېيددوا داسددې چدې  انددرې  سدردار 

 : ورکړ

ونزو سدبب هدم   سدت  رودد لپداره د ډ  زمدا سرته رسول،  آن که د دې هيلې-

 ...د هده به ږي،کې

ته هم کدټ مدټ د پدالر     چې ږمې، زه پوه، کوه يېېهر فکر کو چېته  - 

ه لدري، هدده لدره، خدو دهده کدار هدم        ېدخپله هره عا ته چې. يې رېجان په څ

دا ال زمدوږ دپدالر   .دا ومنده  او خاطر لپاره وکدړه، هيلده کدوم    ۍزما د خوښ

 ...له  ان سره ير اوه کې ، په ټولو جګړونيکهآن زموږ  پالر،د

هماهده شدان    ي و،اخيستهدې ،هده څه چې له ک وړې نه الس کې را 

 .و لىنيو پټيې 

 ؟زما هيله منې چې نو ژمنه کوې ښه، -

 خبره او هيله څه ده؟ يهوا، اوس وهوکې، منم يې -

 د حضددرل مسدديو کددوچنى  يلاشددم کددي، زه تددا تدده دهدده وړو اندددرې -

چدې   راکدوې او ژمنده بده کدوې    بده الس   تووير د تبرک پده ډول درکدوم، تده   

 ، څنګه ژمنه ده؟کوې نه لرې  کله له  انه،هده به هې

 : واب ورکړ اندرې سردار

پدده  (زيددال  کيلددويرام يرامدده16) هتددوه پوکدده د هددده دروندددوالي د   -

 ... هده هماته نه کړي، ستا د خيال د ساتلو لپاره ب مې زه نه وي، هاړهااند

دده ددهدې ټدوکې لده     چدې  لده السده  لده   دهدې خوابددۍ خو سمدالسده، 

شدو، خپلدې پيدل شدوې      پښديمانه  راخوره شوه، رهېخور په څهده دد امله 
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 :ويل خو وېه، ووښپرد ېګړنيم خبره يې

 :زياته کړه يې بيا... مينه يې منم رهدپه ډ -

ستاله دې تبرک نه خورا خوشداله  !رانېي...درې مينېپه ډ،يماو رښيتا

 .رښتيا خوشاله يم ،يم

 : ويلې و ه،ددچې له ډدرې يبڼۍ نه ردږد هږ ماريا ۍاديشهزد

 بده دې  اعتااديو سره سره تدا ژهدوري، يناهونده    بې دا به ستا د ټولو-

ازې په يو لوالى آرامي او سپې که رښيتا،ه وربولي،ت  ان هبښي،تا ب

 .ې ندښتى دیهده ک

نددې او يپدده يددوې پرتم مهالددهددې خبددرې سددره يددې هم  دا يددې وويددل او

د زيال وخدت   چې يلاشم ، يرد،، يوکوچنى، لرهونىيې اېد خو درنې

 وه، پدده دواړو تتدده شددوې رهېددڅ مسدديو د حضددرل پدده هددده کددېو ددددرپدده تې

 )کددړ انحددوراددليب  يددې پدده خپددل ټټددر  .نيددوالسددونو، د ورور تددر مخددې و  

ټټددر اددليب  ، پددرې پدده وخددت کددېپيښدد يددا د کددومې نېد لمددانځ عيسددويان

 ای پدر   کېه يوه قاب يا اډانه د سپينو زرو پ يلاشم (ژباړن. -انځوروي

 .هم د سپينو زرو و نځير يېز کلىاو نازک ښ ای 

 :وويل د ورکولو په وخت کې ته يې اندرېاو  ښکل کړ يلاشم هدې

  ....خاطر په، دا زما د زړه د خاطراندرې -

 

دهدو  .ې لېدد دهدې په هټو ستريو کې دميندې او خواخدوږۍ شددلې    

رڼدددا خپرولددده او ښدددکلوله  ېپلدددې او وچدددې بشدددرپددده رنځسدددتريو دهددددې 

پده   انددرې .دهدې ورور هوښتل اليب واخلي،خو هدې،هده ودراوه.يې

يې خپله ادليب   بيااو ټټر يې اليب انځور کړ او  خبره پوه شو،په تندي

 يې پرې کړی اهېز که ) هده په څېره کې هممهاله د خواخوږۍد . مچ کړ

 . او ملنډو نښې څريندې وې(و



 

۹١۳ 

 :شهزاديۍ ماريا وويل

 !يرانه! مننه -

دواړه .ماريا دخپل ورور تنددی مدچ کدړ او بېرتده پده څدوکۍ کېناسدته       

  .چوپ شول

 :تر لنډې چوپتيانه وروسته ماريا،ورور ته ورياده کړه

کددړې چددې دتددل پدده ،ښدده بدده دا وي،ه دده واندرېمدداخو تاتدده وويددل -     

 .زړه خاوند واوسې شان مهربان او دلوی

 :هدې زياته کړه

کددو مدده زوروه،هددده خددورا خواخددوږې او مهرباندده  يونليددزا پدده خپلددو  -

 .چن حال کې دهکېده،هده په يوه کړ

زمدا خدو داسدې    (يدي واپه روسي ژبه ماريا تده لده ندازه ماشده     !)ماشې-

مدې  څده پده خداطر    دکدوم  ويلدي وي چدې   چې تاته مدې  .کوم څه په ياد نه دی

ې وي،ندو تده ولدې    چاتده ييلده کدړ    نده  ،يا مدې لده هددې   خپله ښځه رټلې وي

 ه داخبرې کوې؟مات

دماريا بشره،تکه سدره اوخپلده چوپده شوه،داسدې سدره او چوپده چدې        

 .هدديواکې دمالمتۍ احساس يې راوپار

 :دوام ورکړ اندرېخو 

نه دی کړي،خو تاته خدازده چا څه ويلدي او همددا    يتاما هېڅ شک-   

 .خبره ده چې زما زړه شينه وي

هددداړې تددده هدددم  اننګو،تنددددی او ماريا،شدددهزاديۍ داهونه،د سدددره   

دماريددا .،خدو ندده يدې شددو کدوالی   ييواهوښدتل څدده و  هدددې.ورخدواره شدول  

تددر هرمندۍ نده وروسددته   چدې خبدره چېدرې ده،   ی و پدوه شددو رښديا هدم    ورور

چدې   ويدې  دهدې تر مخې ژړي او ويلي (ښځه اندرېد)کشرې شهزاديۍ

مل بريښدي،دې  سره بدمرهۍ له خورا سخته او ته  دې دماشوم زدږددنې
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او خسدرله کدړو    ډدره ډاردږي او له دې سره دخپدل مېدړه   چې دې نهويلي و 

هدددده پددده همددددې ژړا او ييلدددوکې خدددوب وړې     .وړو نددده هدددم ييلددده لدددري   

 :زړه خوږدده،وې ويليې چې خپلې خور ته  اندرېد خوهوکې،.وه

په يوه خبره پوه شي،زه هې کلده خپلده ښدځه     بايد ته !يرانې ماشا-    

لده  نده کدړم او   هدم  مالمتده بده يدې     نه ده اوهم نه مالمتوم،مالمته کړې مې 

او څه به په ژوند کدې   شم مالمتوالیه هدې سره په کړو کې  ان هم هېڅ ن

کدده ...ه هددواړې پدده رښددتيا پددوه شددياو کدده تدد.ندده را ددي،دا بدده همداسددې وي

کده هدواړې پده دې پدوه      !هند  هده يدم؟  نيکمرپه دې پوه شي،چې زه  هواړې

پدده دې زه هددم ندده  ت؟لددپدده څدده ع دا ولددې؟ !ندده هدده ده؟نيکمرچددې هددده شددي 

 .پوهېږم

و،سدر يدې ټيدټ کدړ او هدده      هده ددې خبرې په لړ کې خور ته نېدږدې ش 

هوښديارۍ،مهربانۍ او   ستريې چې په ښکلې دهده.همچ کړ يې په تندی

دهدددې د سددر لدده شددا ندده،د    بلکددېتدده ندده خددور ، لې لېدددهيرمعددولې  ددال 

 . خالاې دروازې تتې تيارې ته کتل

 :هده وويل 

يددا کدده تدده  .پدده امددانى وکددړو  خدددای بايدورشددو،ې تدده هددددر دده چددې  -

هده ناڅاپده خپدل   .به زه درشمه بياهواړې يوازې ورشه، راويښه يې کړه،

 :چوپړ ته هږ وکړ

 .دا درټول کړه! ه دلته راش!پتروشکا-

 :سره يې هده ته وويل ورسېدروشکا د راتد پ

خواتدده  او دهدده بدده يددې ښددۍ دهدده بدده پدده يدداډۍ کددې دناسددتې پدده  ددای-

 .ېکېږد

ه او ددد ودر بياه، ېده،د دروازې خواته وخوڅېدشهزاديۍ ماريا پا

 :ورور ته يې وويل
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ار نده  په لمانځنه کې به دې،دهدده لده دربد    ی،دخداین لراليمااکه تا -

ک اهلل بده سدتا   شدته،پا ه ستا په زړه کې ند چې  وایدهدې مينې هيله کړې 

 . وای در پيرزو کړېبه يې او هرومرو  لى وایددهږ اور

 : واب ورکړ اندرې ارسرد

 . ه الړه شه،زه اوس در م!ماشې ؟ئيوارښتيا !ښه  -

،پده هددې الره کدې     پده الره کدې  ،يې  ېک دت  په وختته دخور کوټې 

 پدر  يېاچې ندرۍ موسدک  سره نښلولې،پېدله بوري ين يې دوه ودانۍ چې 

 دا دردديم .پېدلې هده ته يوه خوږه موسدکا وکدړه  .لهليدشونډو خوره وه،و

 الره کې سره مخامخېدل او هر وار بده  اوږده نرۍپه دې  دوین چې نواره 

خدددو دا .هدددددشدددونډو راخور همددددا خدددوږه خدددو سددداده موسدددکا دهددددې پدددر 

ه او سدددتريې يدددې ښدددکته   سدددره شدددو  دپوهېددددو وړ نددده وچدددې هدددده ولدددې   

 :واچولې،مګر وې ويل

 .ما توور کاوه چې خپلې کوټې کې ياست-

د قهددر لړلددۍ ه څېددر پددر ناڅاپدده يددې تند،تنددد هدددې تدده وکتددل او اندددرې

تريو له هدده چدې دهددې سد     پرته سردار.تک سور واوښت.راخورې شوې

کتدل ،هدېڅ يدې ونده     و ته پده سدپکاوي   ته ويوري،دهدې کوڅيو او تندی

کله چې دخور کدوټې تده نېدږدې شدو،پوه شدو      .هنيوخپله مخه يې وويل او 

چددې کشددره شددهزاديۍ راويښدده شددوې وه او دهدددې لدده خوښددۍ ندده ډک         

يدو پده بدل پسدې ادا کول،لده خالادې پداتې شدوې          ال يېخوږهږ چې کلم

ه چدې يدواکې لده ډددرې     ددد هدده داسدې ژرژر هږ  .دلکېد ل دددروازې نه اور

 .دالسه وتلي وخت ،پور ادا کړيواړي،چوپتيا نه وروسته ه

 

 :هدې ويل

زوبووا، لده خپلدې    ،دا بوډۍ ،يرافينهالیشي کونه توور يې !نه نه-
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هاښددونو ندده ډکددې خددولې سددره   موددنوعي خددولۍ او لدده خپلددو موددنوعي   

 .ماريا!هاهاها.په زړښت ملنډې ووهي، هواړي

،له ندورو سدره پده خبدرو اتدرو کدې لده خپلدې ښدځې نده ،د           اندرېسردار

ال تراوسده  ،له همدې خندا سره ،يرافينې زوبوفۍ په اړه ،همدهه خبرې 

 .هده په کراره کوټې ته راننول.لې وېددپنځه شپږ  له، اور

تکه سره،د اوبدلو ټدوکر پده الس،پده ارامده     شهزاديۍ،هونډه منډه،

او دسدن پترزبدور     هددد نکې څدوکۍ کدې ناسدته،پرله پسدې هږ    الس لرو

 سدردار . ،پخدوانۍ خبدرې همداسدې تکرارولدې     يېلدو ديادونو په تازه کو

 :ورنېږدې شو،دهدې څڼې يې ونازولې او وې پوښتل

 ې لرې شوې او کنه؟دد الرې ستومانى  -

 .ته يې دوام ورکړه او خپلو خبروڅېدهده پا

تدده والړه  ،شددپږ آسدديزه يدداډۍ،کور تدده نېږدې،دزينددو مخددې    سردارد 

هدوا داسدې تيداره وه    .تورې شپې لمن هدوړولې وه  منيد  کې په کوڅې.وه

د  ينې کسدان شدمعې پده الس    لې،ليدد چې ياډيوان د ياډۍ ريښکۍ نه 

څراهونوپده  دو کيد و کړلويدا ستره ودانۍ،د.کور مخې زينو کې والړ وو

ټولو چوپړانو،دکور مخې ته  که يڼه يوڼه .هدښېدلې برلګېدکې شدلو 

د  .،مخه ښده وکدړي  سدره  سدردار  دوان  لده  جدوړه کدړې وه چدې هوښدتل يدې      

 اندوويچ ،پېدلده بدوري يدن،    يواميخائيدل  :کورنۍ هړي او نېږدې خپلوان

 سدردار .والړ وو شهزاديۍ ماريا او شهزاديۍ ليزا، پده مېلمسدتون کدې   

هدده سدره پده    لده  چدې  و  هوښدتل شدوی   ې لپداره دد، ،دپالر دفتر تهاندرې

ټول دهده راوتلو ته، ستريې په الره .وکړي مانيپه ا خدایاو جال  کراره

خپلدې   سدردار مشر،دپالر کدوټې تده ورننول،  انددرې سدردار  کله چدې  .وو

يدددې او سدددپين اوږد کمددديه  کدددړې  زړې پخدددوانۍ عينکدددې پددده سدددتريو  

هدده  .امو کې نه منل،بل څوک په دې جزويههده پرته له خپله .و اهوستى
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 :ته وکتل او وې ويل زویهده .دميز تر شا ناست و او کوم څه يې ليکل

 .او بېرته يې ليکل پيل کړل!ئښه  -

 .دمخه ښه لپاره راهلم-

 :او وې ويل وښودور سردار،خپل هومبریزاړه 

 . مننه،مننه-!کړه،مچيې مچ 

 دڅه نه مننه؟-

ې خبدرې نده منې،لده    دښځچې نه تمېږې او داترټولو نه هوره کار دی -

داسدې ليکدل چدې    .او بېرتده يدې ليکدل پيدل کدړل     .هدې نده مننده،ډدره مننده   

 :وويليې مهاله مه له ليکلو سره.دليکلو له بڼکې نه يې شدهار خول

 .ۍ هم شمددهوښتل،دليکلو سره يې اور څه دې ويل!يهوا-

دښځې په اړه مې،زه داسې شدرمېږم چدې هدده ستاسدو پده اوږو ،در      -

 .پېټۍ کوم

 .يهوابنګېږه مه،په ډايه يې و-

 و وخددت رانېددږدې شي،ښدده بدده دا وي   ددددکلدده چددې دماشددوم د زدږد   -

پده وخدت   چې د ماشدوم د زوکدړې   مسکو ته څوک داکتر پسې ولېږل شي 

 .کې همدلته وي

پددده  زوی،داسدددې هدددک پدددک پددداتې شدددو چدددې يدددواکې د مشدددر سردار

 . ته وکتل زویيې ،برند،برند ،خو په  ير خبروپوه شوی نه وي

 :د،وويلېناارامه بريښ يهاچې له ور اندرې سردار

شددي ه مرسددته وندده کړي،هې ددوک مرسددته ندد   طبيعددتزه پددوهېږم کدده -

چې له ميليون،ميليدون دهده شدان پېښدو نده يدوازې يدوه         م،زه دامنالیکو

خبدر چدې    خدای،ديخيالونو ددې او زما خو هسې  ييابدمرهه وي،دا د

 لىليدد ،هددې خدوب   دي ولېڅه له ډاره ډکې ډنډورې سره هږ ته يېهدې 

 .،هده ډاريږي
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 :هېدشونډوالندې وبنګ تري و،ليکل پيل کړ بياچې  سرداربوډا 

ا يددددې  ېدددددچټکددددۍ خو دقلددددم پدددده .بېدمدددده اوسدددده ...ښدددده ده،ښدددده -

پددده  تددده ورواړه او   زویيدددې پددده چټکدددۍ مدددخ     بيدددا ليک،السدددليک کړ،

 :پيل وکړ او وې ويل يېاددخند

 کنه؟ سرخوږي ده يهلو-

 .؟ پالرهکومه سرخوږي-

 :ډکه وويلنه معنى له ،په لنډه خو سردارزاړه 

 !ښځه-

 :اب ورکړو  اندرې سردار

 .زه نه پوهېږم-

 :بوډا وويل

هدېڅ نده شدي     بيدا چدې ښدځه دې وکړه،همداسدې وي،   !ښه ده ملګريده -

هېچاته تده بده   ...،له ورخه تللې اوبه بېرته نه راير ي، ه ډاردږه مهالیکو

 !ئ،خپله پوهېږيماوونه 

پدده ،رکړټکددان يددې و ه،نيوالس يددې دهددده څنګددل راو  پدده ډنګددر او وچ 

 يدددږو او ژورو کتدددو يدددې مخدددامخ دهدددده بشدددرۍ تددده داسدددې کتدددل چدددې     

خپلدې سدړې خنددا تده     يدې   بيدا او  ينييواکې،دهده ديويل دتل رازونه و

 .دوام ورکړ

وويسدت او دده دا اسدويلى ددې نښده وه چدې      سدوړ اسدويلى  يې  زوی

ه سدم  پالردخپدل عدادل سدر   .دیيواکې پالر دده د زړه له حاله خبر شدوی  

 .تړلو او مهرولو ته دوام ورکړو،په چټکۍ، د ليک د پاکتون

 :وويليې له مهرکولو نه د اوزيارۍ په شېبه کې 

کوم،بېدمدده ورتدده زمددا لدده السدده چددې څدده کېږي،هددده بدده   ! ښددکلې ده -

 !اوسه
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تدل پده راز   هده لده دې چدې پالريدې دده د زړه د   .،چوپ واندرې سردار

تده   زویاو ليدک يدې    څېدد بدوډا پا .و او هم خپه خوشاله وو،هم  پوه شوی

 :ورکړ او وې ويل

 بايدددددښدددځې لددده خدددوا در بېدمددده اوسددده،هده څددده چدددې     ! هوږشددده-

بدده ميخائيددل   او دا ليددک اوس لددږ ارامدده شدده  .وشددي،هده بدده ټددول وشددي   

کلددي چددې تاتدده يددوه هددوره چدداره هددده تدده مددې لي .ېريددانوويچ تدده ورکددړيالا

خورا بد  دا ياوري ياورۍ کې و نه ساتې ر وخت دې خپلېاو ډد وسپاري

 ر نه يې او هماهسې راته يران يدې چې زما هې يېواته به هده ته و.کار دی

کده يدې   .تا هرکلدى وکدړ  دا به راته وليکې چې څنګه يې سد !هوکې.چې وې

وويچ بالکونسددکى اندددرد،ښدده چددوپړ يددې کددوه،د    وکړ سددتا ښدده هرکلددى  

 !دې خواته راشه اوس نو،هسې په منتونو دچا خدمت نه کوي،زوی

تدورې او کلمدال يدې     ييانيمد چدې   هده په داسې چټکۍ خبرې کدولې 

او پده ټولدو    دا شدان خبدرو سدره رږدی و   لده  دهدده   زویسم نه ادا کول،خدو  

ورنېدږدې کړ،دميزجعبده يدې راکدت     يې دخپدل کدار ميدز تده      زوی.دهپوهې

کړه او له هدې نده يدې يدوه کتابچده چدې پده هټدو،اوږدو خدو خدورا نېدږدې           

 .يستهليک شوې وه، راوو تورو

تاندده مخکددې مددرم،دا زمددا يادښددتونه  لدده پدده اهلددب يمددان چددې زه بدده   -

دي،زما تر مريه وروسته به هده ټولواک امپراتور ته سپارې،بله داچدې  

ه يدوه  دا دهده چا لپدار .دا د لومبار، دبانک لپاره دليک مل يوه حواله ده

ندک ټدولنې تده    ،دا دفرهکدي زه ده چې د سووروف،دجګړو تاريخ وليايج

او دهدده پدداتې مددې ،ټددول  ددانګړې يادښددتونو دي،زمددا ترمريدده  .ئواسددتو

 .وروسته به دهدو لوستنه تاته خورا يټوره وي

پالر ته ونه ويدل چدې ندور ډددر کلونده بده عمدر کوي، کده ددې          اندرې

 :ه،خو دا يې وويل چېليدخبرې يادونې ته يې اړتيا ونه 
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 .دا به ټول وکړم!پالرجانه-

،هده يې هېږکدې   ته دمچولو لپاره وروړاندې کړ زویس هده خپل ال

 :کېښکود او وې ويل

،مددا بددوډا تدده بدده خددورا دردمندده   وژنيخددو يوڅدده پدده يدداد لره،کدده تددا و   -

يدې هدم ناڅاپده پده زيېدرون او       بيدا هده ناڅاپه چدوپ شدو او   ...اويرانه وي

 :لوړ اواز دوام ورکړ

پده   زوید  کېبالکونسد  الینيکدو او که پوه شوم چې کړه وړه دې، د -

 :يې وويل بياه او ېد،دلته له  انسره وبنګڅېرنه وی

 .شرم وي... ماته به خورا -

 :او وې ويل موسېدهو زوی

 .دې خبرې ته د ويلو هېڅ اړتيا نه وه!پالر جانه-

 :خبروته دوام ورکړ اندرې،خو بوډا چوپ شو

 زویهيلده وکړم،کده زه ووژل شدم،که زمدا      لده تاسدو  نور مې هوښدتل  -

وي،لکده هدده شدان مدې چدې       لدرې  چدې لده تاسدو    ئپرددږد يې ي،مه اشپيد

هيلده  ...شدي   له تاسدو سدره لدوی   ګا تاسوته وويل،ښه به دا وي چې هده بې

 .کوم

 :بوډا وخندل او وې ويل

 .ښحې ته دې ورنه کړو-

 زویبدوډا پده  يرمخدامخ د    .پټه خوله يوبل ته مخامخ والړ وو هدوی

د بدوډا د مدخ پده النددنې برخده       په دې وخدت کدې   او ناڅاپه ستريو ته کتل

 .لددکې،څه وردږد

 :وويل ،هده تهيېپه ال ناڅاپي او

 !وشوه،در ه مخه ښه -

 چيدده يدې  او لدوړ اواز  شديني خالاده کړه،پده خوا  يدې  د کوټې دروازه 
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 :کړل

 ؟ئڅه ته يور!در ه-

 هدددددوی،راوول اندددددرې سددددردار ل چددددېليددددددواړو شددددهزادييو و

پده هداړه، زړې    ن اوږد کميهسپي، چې سردار مشرچې  وې ليدل.وليدل

يوه شېبه ،څڼې يې په سر نه وې مونوعي اوپخوانۍ عينکې په ستريو 

 :دواړو وپوښتلله خپلې کوټې نه راوول،

  څه شوي؟څه خبره ده؟-

، واب يدې ورنده کړ،خدو خپلدې     وويست يلى،سوړ اسواندرېسردار

 :ښځې ته يې وويل

ې ندښدتې وه   دان کد  پده  داسې يدوه داسدې سدړه نښده     (ښه)او دا ! ښه -

 :ييواچې يواکې هواړي و

 .نو خپلو ټوکو ته دوام ورکړه اوس دې-

کتدو  دکمکۍ شهزاديۍ له ډاره رن  والوته او مېدړه تده يدې پده کتدو      

 :وويل،ته هده  کې

 دومره ژر؟! اندرې-

کدړې   چيدده شدهزاديۍ  .په هېږ کې راتداو او کښېکښدوده  هده  اندرې

 .هددېسده دهدې پر اوږو ور ولواو ب

پده  ،ادښدى و ،خپلده هدده اوږه چدې مېدرمن يدې پدرې سدر        اندرې سردار

يدې پده الس    نرمدۍ ،دهدې بشرې ته يدې وکتدل او پده    يستهلږ راووکراره،

 :خور ته وويل سړه سينههده په .څوکۍ کېنوله کېلرون

دهدې الس يې کېښکود او په مخ يې سره مچ .په امان ماريا دخدای-

 .په چټکو يامونو له کوټې نه وول بياکړل او 

څڼکدې  کشره شهزاديۍ پر څوکۍ پرتده وه،پېدلدې بدوري ين،دهددې     

لې وه،خدو دهددې   نيوالندې  ترخ ورمښلې او شهزاديۍ ماريا هده تر 
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چدې   ې وېدروازې کې خښپه هدې ې سالهماه، له اوښکو ډکې ستريې

او تنددي د ادليب   ،پر ټټرامهيې دهده په ن بيا.و ترې وتلى اندرې سردار

دپزې دزاړه لدده کددوټې ندده،ډزو تدده ورتدده،    ارسددردد مشددر .ره کددړهنښدده تېدد 

د .دلل کېد ددد اوازونده اور ډک نه  پرله پسې ،خو دخواشينۍ، سوههاري

و ا د کدوټې دروازه رابېرتده   سدردار د وتلدو سدره سم،دمشدر     اندرې سردار

سپين کميه پده هاړه،پده خدورا تريدو      پخپله ديوې شېبې لپاره اوږد دی

المتۍ او په خورا خواشينۍ په مهده .کتو،راښکاره شو وتندي او برند

وې و څوکۍ بېدسدې پرتې شهزاديۍ ته وکتدل ،سدر يدې وښدواروه ا     ،پر

 :ويل

 !نو ډدر ښه شو الړ؟-

 .او دکوټې دروازه يې پورې کړه

 

 ایبرخې پ ۍلومړ د
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چدددې روسدددي پدددوځ،داتريت د    کدددال داکتدددوبر مياشدددت وه   18١5د     

چدې   په داسې حال کې الندې کدول  يستیا، ښاراو دهده کليرڅګيرڅويا

د براوندا دکدال د شدا    . لرسدېد هدو ته له روسديې نده،نور تدازه کنډکونده را    

د .ې دخلکدو ژوندد تريخداوه   و سره يدې دسديم  ېدمېشتپه  وخوا په کلوکې

 .د براونا په کال کې پرته وه دانيسرقومان، وفکوتوز

ميله نېږدې  نيماونا سېمې ته ،برد کال د اکتوبر په يوولسمه 18١5د 

دهده کندډک   .ه پده الره و کندډک دسدرقوماندان کتندې تده سدتري      مېشتيو 

د )سددددره سددددره  ۍيااو دچاپيريددددال د نددددا اشددددن   يدسدددديمې د ناروسددددوال 

پراتددده هرونددده،هير   ې،دتېږو ديوالونددده،دخټو بامونددده،لر ميووباهونددده

دبددل هدر هددده روسددي  (و تدده کتدل سدرتېر چدې پدده حيدرل يددې    روسدي ويددړي 

چې چېرته دروسيې په زړه کې يې  ان ،کتندې تده چمتدو     په څېر و کنډک

 .کاوه

لې وه رسددددددددېدپددددددددرون ماښددددددددام ناوخته،داسددددددددې سپارښددددددددتنه را

کده څده هدم د    .کتنده کدوي   يياچې،سرقوماندان به ددهده کندډک نده ادحر    

تدده چندددان  دویکنددډک دقوماندددان د انددد لدده مخددې،د سپارښددتنې،کلمه  

 تنه رامددن  تدده کولدده چددې   روښددانه ندده وه اودشددک لدده مخددې يددې دا پوښدد     

مګردکنددډکونو پدده   ټ،مراسددم بدده ترسددره کېددږي او کندده؟   پرد يياداددحر

کړه شدوې وه چدې ددرنداوي يدارډ بده ،پدر هدده بنسدټ  کده          پردجريو کې 

 لده همددې کبلده و   . یهدوره د  یوړاندې کېږې چې تر نه درنداوي نده درنداو   

هم تدر سدبا پدورې    بيدا ي د ديدر  ميلده سدیرد سدتړيا سدره سدره       سرتېرچې 

ټولده شدپه يې،پده پداکولو،جوړلو او يندډلو تېدره        ه نه شدول چدې  دد که و



 

۹1۳ 

قوماندانانو او دهدو ياورانونه يوازې خپل جوړ او وران مهمال او .کړه

بلکې د روهو،ناروهو،حاضرو او هيرحاضدرو سدرتېرو شدمېرنه     يلاوس

 ېنددو هيددډوډ ۍې دايټدده وکددړه چددې پروندد   يلادهمدددې ه ددو پدد  .برابرولدده

چې دهدې  وه يوه منظمه قطعه ډله،سهار ته داسې دوه زريزه ېلرسېدرا

هدرې تڼدۍ او تسدمې    ، پېژندده او دندده   یپده خدورا پدام خپدل  دا      یهر ويړ

و دهده  سدرتېر د .ه لېدد و او له پاکې نه لکه لمر داسې  ىموندل یخپل  ا

نه يدوازې دهددو پده جدامو او څېروبلکدې کده سدتر         او سپې لوالي، يکپا

،هده به يالندې څارنه او پلټنه وکړ و کالودهد، وایقوماندان هوښتي 

ري تدر اهوسدتو کوټوندو النددې پدا ک کميسدونه او د هريدو پده         ېد هر سرت

ري خپلدده ېدخدددمتنامې لدده مخې،هددده شددان چددې سددرتک ددوړه کددې بدده يددې 

 يياخو يوه خبره چې ټدول يدې سدود   ،وایا کړي پيدهم (تار او ستن)ييوا

و بوټددان سددرتېرو ندده دزيددات ييانيمددلدده .و بددو  ووسددرتېرکددړي وو،هددده د 

ګړتيا نده وه، کده دهدده دوار    نيمخو دا دکنډک دقوماندان .لي ووليدش

لوژستيک هدده تده   ، هم د اتريتبياوار هوښتنليک اوټينګار سره سره 

لو بوټدانو  ليدډک لده همددهو شد   ند اوک. نده و  ایز پدوره کدړ  يوړاندد دده دهه 

 .الره وهلې وه( د اندازي ماياس)زر،ورست ،سره

يوتندمزاجه جنرال،چې ديڼوبڼدو او هوږوالنددې   دقطعې قوماندان،

ټټدر او سدينه    چدې  ن شوي،څورب،شډل او داسې پلدن و يويښتان يې سپ

دقطعددې قوماندان،هددده چاتدده پدداتې  .يددې تددر اوږو هدددو سددورور بريښددده 

ده چددې يددواکې دخپددل ژونددد يددو ترټولوندده هددوره پرتميندده چدداره ،پدده      کېدد

له ه، ېداندې يرهده چې دتيارسۍ قطعې په وړ.هۍ ترسره کوينيکمر

،پده  ه چېدښدېد داسې بر. همېدلږ خ يېاله او مددهريام سره يې  ان ردږد

، پددر خپلددې قطعددې خددورا ويدداړې او یهدده دنيکمرخپلدده قوماندددانۍ کددې 

لدده نظمدده بددل ارمددان ندده لري،خددو دهددده دهدده لدده   دقطعددې دهددده زړه دهدددې



 

۹٢١ 

ا داڅريندونه هم کوله چې دهده په زړه کدې د پدو ي    ېدهروره ډکې خو

 ایښځوسره لېوالتيا هم هوره  د  شدولتياوو ترڅن ،عيت ونو  اوم

 .لري

 :هده دخپل يوکنډک پر قوماندان هږ وکړ

 !ميخائيل ميتريچ-

راوړانددې شدو او داسدې     يدو يدام  . وددد دکنډک قوماندان دهږ په اور)

 :او وې ويل(رهېهه انګنيکمره چې هده هم  ان خورا دښېدبر

ه يدې خوراښده   يلد اښدکاري چدې پ   پرون شپه مو پر تبۍ تېره شوه،خو-

 ؟ئده،قطعه بده نه بريښ

 .پدوه شدو   يېازه کند کېخپدل قومانددان پده ټدو    دکنډک قوماندان چدې د 

 :او وې ويل سېدومو

،ښده بده مدو    وایپده چمنوندو کدې هدم      (د مسکو باهونه)که دڅاري ن-

 . و الینيو

 :قوماندان وپوښتل

 ؟ئيوادا څه -

ونکى او پيرې،پدرې  درسدې په دې وخت کې پر هده وا  چې ښدار تده   

دهدو يو تن د مشر قومانددان  .درول شوې وې،دوه سواره راښکاره شول

دټولو قدواوو  .ياور او بل تن له هده سره مل قزاق ،چې شاته پسې روان و

فرمددان   پرونددي چددې د   و ىۍ،خپل يدداور ددې لپدداره رااسددتول   قوماندددان 

ندى وه  دا خبره پده دې مع .د کړيته څرين دقطعې قوماندان يناڅريند ټک

 ېان ،دا هيلددده لرلددده ،چدددې دهددده قطعددده د    دټولدددو قدددواوو قوماندددد   چدددې

 ۍخدول ، جدامې : خدت پده حالدت کدې ويدوري     و او ت  دو ېد،دراخوبايد

 ....اونور هرډول چمتوالى سپي ليا او نور

تېدره شدپه د روس د ټولدو قددواوو قومانددان کوتدوزوف تده ،د ويانددا د       
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څدومره ژر   و چدې  ىراهلد ز سره وړانددړی له دې دربار د پو ي شورا يو ه

ارڅګيرڅددو  فرديناندددد او مددداک لددده  روسدددي قدددواووې،د  بايددددکېددږي ، 

دو ېد ک یکوتوزوف چې د پو ونو په دهه يو دا .شي ایپو ونو سره يو 

چدې د دان    ترڅند   يلدو اله،تکل الره چدې دنورود ليدد کې، خپلده يټده نده    

دقناعت لپاره يې لرل،اتريشي جنرال ته دا وښديي چدې دده تدر قومانددې     

که څه ...دې قواوو ته،په څه سختې له روسيې نه تازه قواووې رارسيالن

سپارښدتنه   هم ياور له دومره خبرو نه خبر نه و،د ټولو قواوو دقومانددان 

 انکوټدد بايددد وسددرتېريددې ،دقطعددې قوماندددان تدده څرينددده او هددده داچددې 

ه دې پرتدده بدده هددده خددورا نددا پدده سددر،وي او کندده لدديددې  ۍاهوسددتي او خددول

 .يراضي و

و،سر ښدکته واچدوه اوپرتده    ددقطعې قوماندان،ددهو خبرو په اورد

،اوږې يدې پورتده واچولي،السدونه يدې چدې د      يدي واله هدده چدې  دواب و   

او قهدددر نښددده و،دواړو خدددواوو تددده پرانسدددتل او پددده     دانيخدددورا خواشددد 

 :يواښمنه ژبه يې د کنډک قوماندان ته وويل

 ريچتد يدل مي نور يې نو ستړی کړی يم،ماخو تاسدو تده ويلدي و ميخائ   -

 .چې د سیر برۍ تر ټولو هوره،خبره کوټونه دي

 :هده په مالمتۍ د کنډک قوماندان ته وکتل او زياته يې کړه

 !يهازما خد!اخ -

او دهده چدا پده شدان     مخکې الړ ټين ،ټين څو يامو دا يې وويل، 

 :چې ژبه يې له قوماندانۍ سره رږدې وې،هږ وکړ

 !...ييوددليو مشرانو او برښاهلو دکنډکونو قوماندانانو،د ټو -

چددې  نې سددره مددل پدده خددورا ادب يددې داله سددت،رسددېدويدداور تدده ور بيددا

 :يواکې، په خپله دټولو قواوو قوماندان سره هږيږي،وپوښتل

 و وياړ را په برخه شي؟ليدڅه وخت به دې د-



 

۹٢٢ 

داسدې چدې ده ،ندو دکداليو بددلولو تده       !فکر کوم يو ساعت وروسدته -

 وخت لرو؟

 ...ااحب نه پوهېږم،جنرال-

و کرښو ته ورنېږدې شو او سپارښتنه يدې  سرتېردهونډ قوماندان،د 

دټوليددو قوماندددانان،خپلو .خپددل کددالي بدددل کددړي بيدداوکددړه چددې ټددول دي 

ټوليو ته مندډې کدړې او واړه قومانددانان د لوژسدتيک او تحويلددارانو      

په يوه شېبه .په لټه کې شول، که په رښتياهم د کوټونو،حالت ښه نه وو

 ،کدړ  ه يوله بدله شوه،څارلو نظدم مدال  وره ارامي په يټه يوڼه او الکې خ

منډې وهلدې او يامونده    وسرتېر له هرې خوااو .له هره پلوه شر وشور شو

ې ارتېږل،کوټونده وو  يې اچول،تلوار يدې کداوه او تلل،راتلل،پټکونده يد    

چدې   السونه ووچې په لسټونو ننوتل او کوټونه وو دل،ېچې راويستل ک

 .دلېکاندازه 

او نظدم بېرتده ټيند      ایيړۍ وروسته،هرڅه بېرته په خپل  د  ېمرنيت

 د.لدښددېدبر هګددل،لږخړ رنددد مربع ډولدده درو،تورسددرتېرخويوازې د،شدو 

ونکو دددددددپددددده خپدددددل هماهددددده،ټينګو او ريږد  بياقطعدددددې قومانددددددان،

چدې هرڅده ښده     ې تده وول،ددې لپداره لدږ شدا تده الړ     يامونو،دقطعې مخد 

 :کړېيې ستريې خښې او چدې   ای،ناڅاپه يې پر يوه ينيوو

 .ید درددديم ټددولي قوماندددان چېددرې د  ! ئ،ويددوريدا ال پسددې څدده د -

 !ئدې خواته راش !ئراش

ددرددديم ټددولګي  ! يجنددرال تدده ورشدد   ېقوماندددان د کېددرددديم ټددول -

 !،جنرال ته ورشيېقوماندان د

دې هږونددو پدده کتددارونو کددې انګددازه جددوړه کددړه اويددو ياورهددده پسددې   

دو سره چندان لېوالتيا کېا پيدله دهده .هدښېدې برداسې،پلټنه کوله چ

 .کتارونه لټول هده پسې هم يې بيانه لري،خو
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ډددرو چددو او تکدراره داسدې      هږ،لده  يککله چدې دهده تلوسده ښدودون    

او  نيددوو ایو ،هددږ خپددل  دد ندد...،درديم کنددډک تددهتددهچددې جنددرال : بدددل شددو

عمدر   افسر دخپل ټولي له شانه راښکاره شدو،که څده هدم    يل شوتراهوښ

دبوټونو څدوکې  .خوړلى او دمنډو نه و،مګر ه ه يې کوله چې منډه کړي

ماندددان د ټددولى د قو.يددې سددره نښددتې وې او دجنددرال پلددو يددې تلددوار کدداوه 

چدې   ې وهته ورتده شدو   ي،هده زده کوونکيدښوونځ څېره،له خورا ډاره،

شدي د   ایدېد ک)دهده پده سدره پدزه   .ښتنه ترې کېږيپو ،لوستو دنازده کړو

څه داهونه راخواره وو او ( کاوو دڅکلو له امله به سره شوې وهزياتو ود

هوندډ   د. لددد چې هېڅ نه په کرار ولې هړي يې داسې له واکه وتلي وودخ

ې من تده چدې پده سدتما سدتما ده تده نېدږد       ددبر يقوماندان خپل دهه لومړ

 .ه ،سر تر پښو وکتلددده ال پسې کرارېک

يدوه   يولده،د دردديم ټدول   ړانددې ک جنرال چې خپلده النددنۍ ژامده يدې و    

ي ته چې د خمتا په رن  کو  يې په  ان او له ندورو سدره يدې ډددر     سرتېر

 :يې کړه چيدهاو  توپير درلوده،اشاره کوله

دا څه شي دي؟خپله  !ئډدر ژر به خلکو ته پالستيک ور په هاړه کړ-

 يده اچېرې وې؟هلته دټولو قواوو قومانددان را روان دی او تده لده خپدل      

نې پده  يابه اوس تاته وښيم چې د ټولو قواوو قومانددان دمعد   زه.ورک يې

دټددولي  هدوکې؟  سدتل څدده معندى؟  وخدت کدې خلکدو تدده دقزاقدې کدالو اهو     

الس دوې يدوتې   يچې په جنرال سدتريې خښدې کدړې وې،دښد     قوماندان

پرله پسې، دخپلې خدولې پده يدوې څندډې کېښدکودلې او داسدې يدې         يې

 . کې ندښتې ده کېښکودو له چې ژهورنه يې په همدېنګېرا

 :جنرال چې دهږ اواز يې، د زهرد اوملنډو ترمن  و،وويل

 دی؟ یان يې د هنګريانو په شان جوړ کړچې   یښه نو داڅوک د-

تاسو عالى جناب؟ تاسدو عدالى جنداب؟ تاسدو عدالى جنداب؟ تاسدو        -
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عالى جناب الپسدې څده    ...ئخپل عالى جناب سره وهږدږله عالى جناب؟

 ...شي وي؟

 :من  واب ورکړددلومړي بر

 ...ل شوې دهاخيستچې رتبه ترې  یعالى جناب،دا دولوخوف د -

ارشدارل رتبده خدو بده     مليددف!ل شدوې ده اخيستښه نو چې رتبه ترې  -

دټولدو   بايدي،سدرتېر ي؟سرتېراو ...ید یسدرتېر هدده  ...ېيې نه وي ورکړ

 .په شان خپله دريشي واهوندي

 يياپدده اددحر  چددېده تاسددو عددالى جناب،پدده خپلدده اجددازه ورکددړې     -

 ...عملياتو کې

 :يې وويل بياارامه شو او ېجنرال څو شېب

؟ اجدازه مدوورکړې،يعنى څده؟     اجازه مدو ورکدړې   ؟ېاجازه موورکړ -

تاسو،افسددران ټددول همداسددې  ! اجددازه مددو ورکددړې !  اجددازه مددو ورکددړې 

تاسدو تده يدوه خبدره ال چدا نده وي کدړې او تاسدو          !اجازه موورکړې. ئياست

 :ړ او بېرته په قهرشو او وې ويللږ  نډيې وک...بيا

داخبدرې څده معندى    ...بيدا تاسو ته يوه خبره ال چا نه وی کړې او تاسدو  -

 .ئو ته سمې جامې ور واهوندسرتېرلری؟ اوس هوږ شه،خپلو 

، ير ته يې وکتل او پده هماهده ښدودونک   مخ واړوه، ياو جنرال له هده

ه دښدېد داسدې بر . ېدد ،دهوندډ دکتدارونو خواتده وخو   ت   يونکددردږد

 بيدا دکتنې پده وخدت کدې ،د   قهر يې خپله خوښ شوی او دهونډ چې خپل 

يو افسر نه يې له دې امله پليدت  .و لپاره، کومې پلمې پسې ير يددقهر

او ديوه ټولي قوماندان يې په دې  ىراوشکاوه چې هده يې سم نه و ينډل

 :کوږ والړ وکې کرښې  پهی يې سرتېروښکانځه چې 

 و؟ ادي چېددرې ئل دي؟پښددو تدده يددې يددور دددددردا آخددر دا څنګدده ...دا-

 کرښه چېرې؟
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تده چدې پنځده     ای،هده  د رسدېد چې درديم ټدولى تده و  .وروستهتر هده 

وک چددې خمتددا رنګدده کددو  يددې     شددپږ تندده وروسددته دولوخوف،هددده څدد    

چې يو رن  يې پده هدږ کدې     چيدهکړه،داسې  چيده، والړ و،ده اهوستى و

 .يندښتى و

ژر ندوي کدالي راوړه او ددې    !دلګى مشدره  ولي دا شين بخن کو ؟-

 .ښاهلي جامې ور بدلې کړه

راسددمې کړې،پدده   دولوخددوف،خپلې کددږې پښددې،په خددورا سددختۍ    

 .برندو او رڼو ستريو يې جنرال ته وکتل

ده ال دا خبددرې ...ورواهوندددۍ...مددړ دې  شددين کددو  الپسددې څدده وي؟ -

 :پای ته نه وې رسولې،چې زياته يې کړه

رم چې د مشرانو سپارښدتنې ومنم،خدو   زه يوازې يوه دنده ل !جنراله-

 ...دا دنده نه لرم چې دهدو دسپکاوي

 !...ل نه شتهددهږ! ل نه شتهددهږ! ل نه شتهددپه جبهه کې هږ-

 :کړې چيدهدولوخوف په زوره 

 .دا دنده نه لرم چې دهدو سپکاوي وزهمم -

هداړې نده   لده  جنرال چ  شو، .ی ستريې سره ونښتېسرتېردجنرال او 

ښدکته را ښدکته    لږيدې ، راخالاده ي دستمال هوټه يې لږ دسخت تاو شو

 :او په لرې کېدو،لرې کېدو کې يې وويل کړ

 .مکړ ېبدل ،جامېئتاسو نه هيله کوم ،اجازه راکړله  -
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٢ 

 

 

 :،نارې کړېيکنه يوه څارون ېپه دې وخت کې له لر

 .را روان دي -

 پدده.د آس خواتده يدې ورمندډه کدړې    ،د هوندډ قومانددان تدک سدور شددو    

،پښدده يددې هلتدده کېښددوده او   نيوونکو السددويې دآس رکدداب راو ددددردږد

 ددای کړ،خپلددې جددامې يددې   رپددل درونددد  ددان يددې پدده زيددن کددې  ددای پدد    خ

،په ډاډمنده او خوشداله   يسدته راوو راسمې،سم کېناسدت،خپله تدوره يدې   

چمتو شوچې فرمان ورکړي رې او يوې خواته پرانستې خولې،دې ته ېڅ

بڼدې راټدولې    ، دان وڅندډي   پده څېرچدې  هدده مرهده   هونډ د .ېکړ چيدهاو 

 .ارامه شواو کړې

 چيددده دهونډقوماندان،داسددې اواز چددې د زړه تاروندده يددې ردږدول،   

 : کړل

 ..!ئرس...تيا...هونډ-

 اودپددوځ يد الس بددر کددې پدده  ددان ډاډمنټددوب،پر هونددډ چيدددهپدده دې 

 .لددستر قوماندان ته هرکلى څريند کېونرسېدرا

يددې د ونددو کتاروندده والړ وو،پدده  پددراخ وا  کددې چددې دواړو خواتدده رپدد

وين کې يوه جوړه شوې شنه بخنه ياډۍ چې آسونه يدې يدو بدل پسدې تدړل      

انګدازه  يې  ياډۍ چې د څرخونو نرم آواز.شوي وو،په چټکۍ را روانه وه

ي اتريشدد.دهېددلدده خددوا بدريدده ک سدداتونکو  کولدده، دقوماندددانانو دسددپرو 

امو په من  کدې  پو يانو دتورو ج يجنرال چې سپينې دريشي يې د روس
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يددداډۍ دهوندددډ د .ر څنددد  ناسدددت وه،د کوتدددوزف تددددښدددېدبر يدددهالددده ور

اتريشددي لدده کوتددوزف چددې پدده کددراره  .هددددودر تدده نېددږدې یو  دداليدددراټو

جنرال سره خبرې کولې،کله چې دهده درانه يامونه له رکابه ، مکدې تده   

چې يواکې  شوڼدو خوره وه رښکلې موسکا يې پ راټيټ کړل،داسې يوه

يددې پدده يويلونددو کددې بنددده کددړې وه او دهونددډ    ره تندده چددې سددا هددده دوه ز

 .قوماندان ته يوري، هېڅ نشته

،دقطعې ددوريږد بيانډقوماندان ودهرکلي اواز،هرڅه ولړزاول،ده

نددۍ پدده دهددې مري.مرينددۍ چوپتيددا السددبرې شددوه هاو يددو ددددمخددې تدده ودر

دهوندددډ .شدددو لدددددواورچوپتيدددا کدددې دپدددوځ دسدددترقوماندان،ټيټ اواز 

 :د او  واب يې ورکړبېهړمقوماندان و

دچوپتيا لمن  بيااو( جاللتمئاب دې هرکله)له ...که...جاللتمئاب،هر

تدر مخدې    هوندډ داو  ددد کدې ودر  یکوتوزوف،پخپل ټاکلي  ا. هددهوړو

تدر هدده وروسدته يدې دسدپين کدالو جندرال او ندورو         ،ټ تدر سدره کړ  پردد ې ي

دقطعدې  .پلدې کتدار پده کتدار وکتلده      ،وونکو سره مل ټوله قطعده ه کبدري

 و پده شدېبه کدې   رسېدد را ،يېاونکې تورې په ملتي لېدچې د قوماندان

دو ېد خو ديې ينډلې وې،د ستر قوماندان ستر قوماندان ته ستر دپوځ

والړ  ېيستلدا او سينه وېهماهسې بې خو .ستېه يې خوند اخدله خون

،لدږ سدر ښدکته کتدار پده      يې وکړ او تر هده وروسدته  یو،هده ته يې درناو

 هدده چدې پده خدورا سدختۍ پده هريدام کدې        .جنراالنو پسې روان وکتار په 

،يواکې دستر قوماندان له هرې خبدرې  لهنيومخه ا دددخپلو هړو د ريږد

 ه چدې هدده  دښدېد داسدې بر ره يې هوښتل وړاندې ورودانګي اويا وينا س

ې د سرته رسولو نده زيدال خوندد    يتوب د دندد دقوماندانۍ نه دالس الن

،براوناو تده  پرتلده چدې هممهالده    ررو هوندډو پد  دهه هونډ دهدو ندو .ياخل

ل،دهده دقوماندان د زياتو هلو لو له کبله،پده خدورا ښده حالدت     رسېدرا
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ونکو شدمېر پده ټدولى تويده     وښد دهده دناروهدانو او لده کتدار پداتې     .کې و

پدر بدد حالدت سدتريې پټدې       دبوټوندو  وسدرتېر کده د .وله تنه وودوسوه او

 .و ېوو لرګړتيانيمپلوه منظمه او له  شي،له هر

او کلدده ناکلدده بدده يددې لدده هدددو    ېدددکوتوزوف،پدده ټولددو کتددارونو وير

پدده  ندددلې سددره يددې دجګددړې لدده وختدده پېژ    يددکافسددرانو سددره چددې لدده تر   

کلده  . و سره د زړه خواله وکدړه سرتېرله هم  يې او کله به ددخواخوږۍ وهږ

وه انو ته کتل،څو واره يدې سدر وښدورا   ټو څېرو او زړو بوسرتېرچې يې د 

چې،که څده هدم    ښودلوپه شېبه کې وويل ريشي جنرال ته يې دهدو داو ات

نه شي چې خدورا   ىرولېنه شي،خو داهم ه لىپه دې کې هې وک مالمتو

لده  دهونډ قوماندان،هر وار له دې ودرې مخدې تده ه ده کو   .خرابه خبره ده

مه کړه دخپل هونډ پده هکلده دسدتر قومانددان دکدومې خبدرې        یچې خدا

و سره پده داسدې يدو    خپلو نورو ملګرله کوتوزوف .ل ترې پاتې شىدداور

ده خددورا چددې ده سددره مددل شددلو تنوبدريدده کوونکددو ان د واټددن کددې روان و

بدل سدره خپلدې مرکدې     لده  يو ،دهه ښاهلي.ېشو یالددټيټې خبرې هم اور

او دزړه داسدددې خوالددده کولددده چدددې کددده ناکلددده بددده کدددړس کدددړس پددده خنددددا   

دا ښدکلى يداور   .وان ويداور، ر  ىکوتوزوف ته نېږدې دهده يو ښدکل .ولش

دهدددده څنددد  تددده دهدددده نېدددږدې ملګدددری  .و يکهماهددده سرداربالکونسددد

دده ملګری،دقوماندددددانۍ افسددددر،لوړه ونه،ښدددده  .روان و يکي نيسددددی

ونکې څېددرې خاونددد  لېدددښددکلې او ، ونکېسدېد ،دمهربانې،موڅورب

هده ،خپل څن  ته د سواره پوځ دافسر د کړو له کتنې نه وروسته ،په .و

دسدواره پددوځ دهدده  .نيسدديشددو دخپلدې خندددا مخده و   الیسدختۍ سددره کدو  

خپلدې يندډل شدوې     تده  کدې افسر،بې له هده چدې خپلده وخانددي،يا يدوه ټ    

يددې د هونددډ قوماندددان  وښددوروي،په خددورا  يددر يددهاسددتريې د کتددو لدده  

 دهوندډ  هدر وار بده چدې   .ېلدو کدړو پېښدې يدې کدول     پسې کتل او دهدده دټو 
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ه ټېټېده،دسدواره پدوځ   ه او ټټدر بده يدې لدږ ښدکته خواتد      ددد قوماندان ردږد

 .ه او وړاندې خواته به خمېدهددافسر به هم کټ مټ،په هماهه ډول،ردږد

په څنګل بده يدې ،ندور پدورې وهدل او ددهده       له خندا وران و، ي کينيسی

 .ټوکمار خندونکو کړو نندارې ته به يې بلل

کوتوزوف،په کرار اوخورا نرمۍ دهدو زريونو ستريو له مخې چدې  

کلده چدې د   .هددد نه راووزي او دده ننداره يدې کوله،تېر نېږدې وې د کاسو 

دهدده ملګدرو چدې پده دهده      ،دده ودر،ناڅاپرسدېد درديم ټولي مخدې تده و  

و اټکدل نده کداوه،بې لده ارادې دده خواتده ورنېدږدې       ددد کې دده د در ی ا

من چدې د شدنه   ددد د پدوځ سدتر قوماندان،هدده سدور پزی،لدومړی بر     .شول

و،وپېژانددد او ورتدده وې  یشددون کددو  د اهوسددتلوله املدده ښددکنځل  بخدد

 :ويل

 !تيموخينه! آ-

 ځلى و،داسدې سدم،  هده وخت چې دهونډ قوماندان،تيموخين ښدکن 

امکددان ندده و ددد دسددم درچددې تدا بدده ويددل تدر دې ندده نور   يددر والړ وچند  او 

 ه،هسددېددسددره هږهددده لدده لددري، خددو اوس چددې د پددوځ سددتر قوماندددان    

ومانددان لدږ ندور هدده     و چې تا به ويل کده ق  وچ والړ یمجسمه ډوله په  ا

کوتددوزوف چددې دهددده داحددال    .شددي ایتدده ويددوري،زهم بدده يددې وندده کددړ    

خواخوږۍ په هيله يې پده تلدوار لده هدده نده       هده سره دله احساس کړی و،

مخ يې پټه موسکا خدوره شدوه او وې    يلسېدله پرهر نه په پړ، مخ واړاوه

 :ويل

 او!دا داسددماعيل دجګددړو ياردی،خورازړورافسددردی! هددوکې!دا -

 :هونډ له قوماندان يې وپوښتل

 ؟ئڅنګه؟ ته به ترې خوشاله ي -

سدواره  اچې،دهدده شدا تده د    ېدکدوچنۍ خو دهونډ دقومانددان خورا 



 

۹۹١ 

،مخې تده الړ  ددد له،سر تر پښدو وردږد ددافسر له خوا لکه هينداره تکرار

 :او  واب يې ورکړ

 .خورا راضي يم له هده نه!لتمابجال-

 :موسکا يې وويلکوتوزوف،له هده نه لرې شو او په 

موږ کې هې وک بې عيبه نه يو،هده دباکوس له سدر ارونکو نده   په -

 .و

،هدېڅ  يدلتده مالمدت نده و    یهونډ قوماندان لده دې وډارشدو چدې د   د

من، ددد بر يلومړ هده،په دې وخت کې دټوکمار افسر. واب يې ورنه کړ

و او څېدرې داسدې پېښدې    دددرخېټې ته پام شو،دهده د  ډاو تن يپز هسر

هر څه وکړل،دخپلې خنددا مخده يدې ونده شدوه       ي کينيسیچې  کړېيې و

وتددوزوف،مخ راواړوه،خددو پېښددې  ک.او پدده لددوړ اواز يددې وخندددل   اینيددو

پددوره الس بددری درلددوده او  ونکې څېددرېليدددافسددر پرخپلددې بد يکددوونک

هدده  .يهر څنګه وهواړي،هماهسې يې کږه کړشو،هره شېبه چې  الیکو

هم ،دستريو په رپ کې خپله څېدره  د کوتوزوف،دمخ اړولو په شېبه کې 

 .بېرته خورا درنه،ددرناوي وړ او ساده څرينده کړه

دردددديم ټدددولى،د سدددترقوماندان،دکتنې وروسدددتى پدددړاو و،دهددددې     

و،داسددې   یشددو کوتددوزوف پدده خيددالونو کددې ډوب   کتنددې وروسددته ، تر

د يداورانو لده    اندرې سردار.يه چې هده ه ه کوي،څه ورياد کړددرښکا

 :په فرانسوۍ ژبې يې هده ته په کراره وويلنه راوول او  ېډل

هده دولوخوف چې په دې هوندډ کدې خددمت کدوي     .ي ويلاتاسوفرم -

 .در ياد کړم ل شوې ده،ستاسو حضور تهاخيسترتبه يې ترې  او

 :کوتوزوف وويل-

 ؟یخوف چېرې ددولو-

دولوخددوف چددې جددامې بدددلې کددړې وې او خدداورين رنګدده کددو  يددې      



 

۹۹1 

 دې وخدت کدې د  پده  .و چې څوک ورهدږ کدړی  اهوستى و،دې ته پاتې نه ش

ي ته پدام شدو چدې    سرتېرستريى، ينف،هده ښکلى،ژيړڅنى،شکوتوزو

 .دداو ودر راهىله کتاره يويام وړاندې راوول او دده خواته په تلوار 

 :کوتوزوف،ورو ې برندې کړې او وې ويل

 ؟ئلر يتاڅه شک -

 :اندي وويل سردار

 .یدولوخوف د-

 :کوتوزوف وويل

ه ده   يله لرم چدې دهده پېښده دې راسدم کړي،خددمت کدې      ه!هو! هو-

،که څده مېړانده وکدړې زه بده دې هدم      ید ىکوه،ټولواک مهربان او بښونک

د دولوخوف شنې بخونې ستريې،په هده سپين ستريۍ چې .نه کړم هېر

ه دهونډ قوماندان ته برندې شوې وې،دهده بر عکده سدتر قومانددان تد    

د ،يدحدال پده ژبده هدواړ    ، ړيهدوا  یه چدې د دښدېد داسې بر. ير پاتې وې

او تشريیاتو،هده ديوال ړن  کړي چې د سدتر قومانددان    مراسموټاکلو

ره ،سدندريز او ارام  ېد هدده پده ت  .يترمن  واتن جوړو يسرتېروه ساده او ي

 :اواز وويل

چدې ،ماتده وخدت راکدړل     تاسو نه يوازې يوه هيله لرم او هده داده له  -

اک او روسيې تده خپلده  ارونده    سمه او خپل ټولو روتنهېشي،چې خپله ت

 .څرينده کړم

يددو ملنددډيز هلچک،هماهدده شددان .لدده هددده ندده مددخ واړاوه ،کوتددوزوف

تيمدوخين نده دمدخ اړولدو پده وخدت کدې يدې بشدره ور           تورنهلچک چې د 

مخ يدې واړاوه او  .په يوه لنډه شېبه کې بشره وروهوړوله بياهوړولې وه،

دا ې هوښدددتل کړې،يدددواکې پددده دې تويددده يددد   يدددې ورو دددې برنددددې  بيدددا

شدي   ېاو هده څه چې هده کول ،هده څه چې دولوخوف ده ته وويلييواو



 

۹۹٢ 

دا هده خبرې دي .لي او پرې پوهېږيددپخوا اور ،ده الخوراييواده ته و

هددده راسددتون شددو او  ...رې شددوې ديددداچددې دده پدده يويددل کددې خدداورې    

 . ېددخپلې ياډۍ خواته وخو

تده   دویيلده چدې،  ې په دې هسرتېرهونډ،ټولى،ټولى وويشل شو او 

وروسدددددته،د براونددددداو پددددده سددددديمه کدددددې و او درندددددو الرو تروهلولويدددددد 

،خواړه، کالي او خوب چمتو دي،هددې قراريداه تده مخده کدړه چدې       ی، ا

 . ته ټاکل شوې وه دویدهه ښار ته نېږدې 

نه چدې دقراريداه پلدو روان    قومانداله دهونډ قوماندان ددرديم ټولي 

دخپددددل ټددددولي مخکددددې   مخکددددې شددددو او تيمددددوخين تدددده چددددې پلددددى   و،

 :ه،ورنېږدې شو او وې ويل ېدخو

 .مانه به خپه نه ياستله زه هيله لرم چې  !ګنانال ويچياپراخور -

درندداوي ندده وروسددته داسددې  ټ اوپردددهدده نيکمر، يبريددالهددده ترهددده 

 .پټدې کدړي   نښدې يدې پده خپلده څېدره کدې       الیچې نه يې شدو کدو   خوشاله و

بدل وار پده جبهده کدې هسدې لده       کده  ...نده کېدږي  ...یدپاچا خدمت د خدمت،

زه خپلدده لددومړی بښددنه هواړم،تاسددو مددا ښدده   ...پددروا ندده لددري ...حالدده ووزي

 .هده له تورن نه ډدره مننه وکړه او الس يې هده ته ور اوږد کړ...ئپېژن

موسکا سره يدې خولده داسدې خالاده     له د او ېسور پزی تورن وموس 

 نيدو وو مخره ددشوه چې د اسماعيل په جګدړه کدې يدې د قندداغ لده يدوزا      

 :راڅريندشو او وې ويل یونو،خالى  الو هاښددلو

 ...زه څوک يم؟!ستاسو خوښه-

ر ندده ېددسددت چددې هددده زمددا ه   ياواوخددوف تدده هددم و  ښدداهلي دول!هددو-

،هوښددتل مددې   ئيددواو ئوکددړ مهربدداني! اوسددي،هوکې ې،بېدمدده دید

 ...تاسو وپوښتم چې کړه وړه يې څنګه دي؟او به

 :تورن  واب ورکړ



 

۹۹۹ 

کلددده .يدددو ورځ يدددو ډول او بلددده ورځ بدددل ډول!جاللتمابدددهتدددوپير لري،-

که اجدازه  .يلکه  ناور داسې و بيااو کله خو   يرک،هوښيار او مهربانه

 .وژنيو ي،نېږدې و چې په پولند کې يو يهوديماوو ئراکړ

 :دهونډ قوماندان وويل

 بايدد ،ید ىلددد ،دبدمرهۍ په لومده کدې لو  ی وان د!ښه نو،ښه نو -

 ...چې تاسو ن لري،هدف مې دا ويااا مخور اشنزړه پرې وسو وو،خور

پددوه  ه چددې د قوماندددان پدده هيلدده وښددود يددېااو د سددېدتيمددوخين ومو

 :،نو وې ويل ید یشو

 !جاللتمابه! منم يې-

 .نو،ښه ده، ښه ده-

هدده  دای   ا او پيدد ونو له منځده دولوخدوف   دهونډ قوماندان دکتار-

 :لې خپل اس راتم کړ او وې ويسم و سره يرسېدته له 

 .ل دياخيستونو بېرته ټپلي ۍافسر د هوکې زموږ لومړنى کار-

تده وکتدل    يدې هدده   يها،سر تر پييوادولوخوف،پرته له هده چې څه و

 .بدل نه کړ لې خوله حالت يېرسېدنا  خو خندا ته ۍ،او دموسک

،د ښده ده،ښده ده پده ويلدو سدره خپلدې خبدرې اوږدې        هونډقوماندان د

 :يې واوري،وويل يسرتېرپه لوړ اواز چې  کړې او داسې

 :او زياته يې کړه! زما له خوا ټولو ته يويوجام ودکا-

 .یشکر د یدخدا-

 . ورهىاو بل ته شور ېهده ددهه ټولي نه ت

 :افسر ته،وويل کې روان تيموخين خپل څن 

هدده سدره د دنددې    له ،ید ی،ښه سړييواکه رښتيا راباندې !هوکې-

 ...په زړه پورې ده سرته رسول

حالدددددددت،تر کتندددددددې   دډک  هخوښدددددددۍ او شدددددددور  لددددددده   دمشدددددددرانو 



 

۹۹4 

لده  .روان و پده خوښدۍ کدې ډوب    ټدولى . رسدېد راو وته همسرتېروروسته،

 .دهکېل ددا شروشور اورددو دهږسرتېرهرې خوا نه د

نوڅنګه يې ويل چې کوتوزوف کوږ ستريى دی،يوه سدتريه يدې نده    -

 ؟ئوين

 .یاسې،هده چور په يوه ستريه ړوند دهمد!هوکې-

،پده يدو کتدو يدې     ينيپه يوه ستريه ترما او تا نده ښده و  نه وروره،هده -

 ...لليدتلونه و بوټو هم ستابوټونه او هم د

 ...چې هده څنګه زما پښو ته کتل،توور کوم لليدودې -

پده ادابون    تده وا ...ليدد سره و،هده دې و دویله چې  يهده بل اتريش-

لده  ن و،داسدې بريښدي چدې    ،لکه د وړو په شان تک سدپي يمينځلى ويې 

 .ييې پاکه و یسلو سره يو او

هدوڅه ويل چې اوربدل بده څده وخدت وي؟تده      !يهوادا راته و!فدوشا-

خپلده   يدي واټدولې خبدرې دبناپدارل پده اړه وې،    .خو نېدږدې ورتده والړ وې  

 .بناپارل او س جبهې ته راهلى دی

 ؟ئته هم ليونى يې،بناپارل دلته څه کو-

 ی ددارهددده پ یلددومړ دی،اتريشدديان بدده  اوس پددروس يدداهي شددوی  -

وار بناپارل ته  نودجګړې بياول شو،کين ی ا رچې پروس پ کله. کېنوي

چدې   یکې دی،همدلتده د پده ښدار   بدرن د څه ويل چدې بناپدارل    ات .رسېږی

 .ساده ښکارې،ښه به وي چې هوږونه ښه څک کړې

کلدي تده    بيدا  هددوی مدوږ ال الر وهدو او   !يوره دا پنځم ټولي تده يدوره  -

 . ړې دهاو خپله شوله يې بار ک يلرسېد

 ..خو راکړه ،بال دې پسې وي ډوډۍلږه وچه  -

 یخددا !واخلده   را ده ...را ده !ورور...تا پرون ماته تنباکو راکړه؟ ښده -

 ...دې خير کوي



 

۹۹5 

،کنده پده دې تشدو ييدډو ندوره      وایکاشکې يې يوه دمه سدره راکدړې   -

 .الره وهل قيامت دي( د اندازې ماياس)پنځه ورسته

،دا سددپور تدد  هددم وایيدداډۍ راکددړې انو المانيددکدده  وایبددده بدده ندده  -

 .خپل خوند لري

دلتددده خلدددک باڅددداري هونددددې راښدددکاره شدددول،پرون ټدددول     وروره -

 .ان ديمنيله يو مخې په خټه جر بيا روس رعيت وو او نن پولندي او د

 :ل شودددټولي دقوماندان هږ واور

 !سندرهاړي دې مخ ته شي -

ه دشدددلو پددده  بېالبېلدددو کتدددارونو نددد  لددده يهدددږ سدددره سدددم،دټول لددده دده 

مخکې ډولچى راوول،مخ يې ترټولو،رامنډې کړې شاوخواکې کسانو

دهدددو د  ښددورولو يددې  هدداړو تدده ورواړاوه،او دالسددونه پدده   سددندر بېرتدده

چدې پده دې    سدندره يدې وهږولده    يه او دا پدو  اخيسدت وازنو الرښوونه وا

 :ټکو پيلېږي

  « یې وچاودې او لمر په راختو دپيدس »

 :ه چېېدرسته  ایاو په دې ټکو پ 

دې سندره چې ...کامينسکى تر مشرۍ دپالر!دا پرتمين وياړ ورونو

له ترکانو سره په جګړې کې خورا وياړ يټلدى،اوس دلتده پده اتدريت کدې      

دپددالر » ایدټکددو  دد« کېسددمنيپددالر کا»ده چددې دکېددپدده دې تددوپير بلددل  

 .و ىلنيوټکو «کوتوزوف

 ښدکال خاوندد   ېتو کلوندو پده مند  اود دانګړ    يښلودڅ،چې يچډول

السونه داسې څنډل چې تده   دالرښوونې په وخت کې يې هاړو سندر و،د

په  مکه ولي، وروسته له هده يې چدې دا وروسدتي    ىکوم څه ش ييوابه 

يتوب د ژوند پده مينده ادا کړل،پده خدورا برندد هلچدک يدې        سرتېرد  کېټ

سندرهاړو ته وکتل او چې پوه شو چې دټولو سدتر يدې ده تده  يدر شدوي      
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چددې يددواکې دتوددور لدده   سددونه يددې داسددې پورتدده کددړل دواړه الدي،خپددل 

مخې او يا په رښتيا کوم درانه څه جګوي،خو شېبې يې السدونه همالتده   

يې په خورا ناهيلۍ ښکته واچول او په سدندريز اواز   بيال او نيوپه سر و

 :وويليې 

 !زما  الې!آخ!زما کوډلې!آخ-

 :هاو شلو آوازونو په هماهه سندريز آواز ورسره هبريه کړ

 !زما  الې!آخ!زما کوډلې!آخ--

( سددددازيانو کددددې کلدددده يددددوتن دکدددداچوهو اواز باسددددي)او دکدددداچوهو

ه خدورا چټکدې وړانددې    دخپلې وسلې د درندوالي سدره سدره،پ    ،کېهږون

خوشدالۍ   مخدې يې،پده همداهې سدندريزه    تردقوماندان  ييام کړل،دټول

او مسددتۍ،دخپلو کاچوهو،څنددډلو تدده داسددې دوام ورکددړ چې،يددواکې    

ښدددې باسدددي او تدددر هدددده وروسدددته پددده همددداهو يدددامونو شددداته      چاتددده کر

و دترانو دسندريزوالي پده وزن السدونه ښدورول او پده لدوړو او      سرتېر.الړ

شدددا  لددده يد ټدددول. کدددو يدددامونو وړانددددې روان ووبدددې لددده ارادې نددده پددده کل

ل ددد تړکهداري اور  نه،دياډيو د څرخونواو دآسدونو د سدمونو بدې شدمېره    

 .دلېراستن چې بېرته شا ته ري وودا کوتوزوف او دهده ملګ.لدکې

دې خپدل ټد     دویچدې   ،دا وښدودله  ېشدار وماندان،په يوې استر ق

 دویدده او دده دملګدرو لده څېدرې نده داڅريندددده چددې      .تده دوام ورکدړي  

و له سرتېرا اود ېدزې خويياونکې يډږو، دکاچوهددددسندرې له اور

 دويدم وا پده  دټدولي دښدۍ خد   .يو نه خوند اخلاخيستز ديام ياډله  سندريز

شدين  يږې،بدې لده ارادې نده    تېرهماهې خوا ته چې يداډې   يعنيکتار کې،

چددې پدده  ي دولوخددوف دیسددرتېردا .یی خددورا دپددام وړ دسددرتېرسددتريى 

څند    دویاو د اخيسدت سدندرې سدره يدام    له ن يې يک انګړې ادا او تم

لده   یه چې ولې نه شدي کدوال   ېدزړه سو ونکو کسانويې  کهددتېرته په 
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دکوتدوزوف دملګدرو،د سدواره پدوځ نه،هدده       .لګرتيدا وکدړي  ټولي سره م

يې کولې،له ياډۍ نه کوز ،لږ سست  پېښې افسر چې دهونډدقوماندان

 .او دولوخوف ته ورنېږدې شو

وف،يددو وخددت د پترزبددور  دهمدداهې دسددواره پددوځ دهدده افسددر ژيرک

پدده بهددر کې،هددده  .چددې دولوخددوف يددې مشددری کولدده   هددړی وډلددې  ييدداه

،نو که هدده داسدې وانګېرلده چدې     ليدامه کې وپه ج سرتېردولوخوف د

سدددره پوښدددتنه  او اوس چدددې کوتدددوزوف لددده دولوخدددوف. پېژنددديهدددده نددده 

ورياده کړه،دخپل آس  يياوکړه،هده په خورا خوښۍ ده ته پخوانۍ اشن

و ديامونو له آواز سدره برابدر کدړل او    سرتېريامونه يې د ساز او د ټولي د

 :وې ويل

 څنګه يې؟!دزړه سره ياره -

 :اب ورکړوولوخوف خورا په سړه سينه  د-

 .دهه شان چې يورې مې!څنګه يم؟راته يوره -

حالت دژيرکدوف لده خوښدۍ نده ډک او د      يکدسندرې ،خوښۍ بښون

 .وحال ورباښهادولوخوف السى سړو  وابونو ته  انګړې رن  

 :ژيرکوف وپوښتل

 يې؟ له قوماندانانو سره دې څنګه!ښه-

ه پده  ښده تدا ونده ويدل چدې تدا څنګد       .ه ديبدد خلدک ند   .کومه ييله نه لرم-

 .ا کړپيد یستره قوماندانۍ کې  انته  ا

 .هسې نوکريوال.هلته خدمتي يم-

 :لږ شېبه دواړه چوپ پاتې شول،خو سندرې داسې دوام درلود

 .نه مې والول لسټوني يخپل بازمې والوزاوه،له ښ-

 يدوه ندا اشدنا مينده او تلوسده      سندرې،دهدو په زړه او يويل کې دهې

زده  یدهدو خبرې بده خددا   ،شو ایدکې وایه که دهه سندره ن.را ويښوله



 

۹۹8 

 .ایڅه رن  درلود

 :په دې وخت کې دولوخوف وپوښتل

 دارښتيا ده چې اتريشيانو ماته خوړلې ده؟-

 .ييوا،همداسې يې ييوابالمې پسې،هرڅه چې -

دولوخوف،په سپينه او لنډه ،لکه چې د سندرې هوښتنه وه، دواب  

 :ورکړ

 .ه يمخوشال-

 :ژيرکوف وويل

 ګا راشه چې قطعدې وکدړو،  بې،هر وخت چې هواړې،يو يووانوڅه و-

 .دفرعون لوبه 

 ا کړي که څنګه؟پيدمانه پردپيسې دې،-

 !راشه!راشه-

،ترهددده چددې مددې رتبدده او    ى،قسددم مددې خوړل الیندده شددم کو ! نه،ندده-

تده الړ   ۍي،نه به شراب وڅکم او نده بده جدوار   اخيستپليتونه بېرته نه وي 

 .شم

 .پيل کړم بيا،عملياتو کې به يې يوښه له خيره سره،په لومړ -

 .خبرېهماهه ساعت،هماهه -

 .دواړه سره چوپ شول بيااو 

 :ژيرکوف وويل

په قوماندانۍ که هم مرسته !که کوم څه دې په کاروي،بېدمه را ه -

 ...درسره کوي

 :دولوخوف په ملنډو وويل

،کده زمدا څده پده کدار       ئپده خيدال کدې و نده اوسد     ښه به دا وي چې زمدا  -

 .وي،زه سال نه کوم،خپله يې اخلم
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 ...،زه خويماوهوکې،زه څه و -

 ...زه هم همداسې!هوکې-

 .په امان یدخدا -

 .ئروغ اوس-

 او هسک ته،داسمانو پلو...   

 ...دوطن او مينې په لور

نګرې تويده وواهده او   پده څوکده، آس پده  دا     ندو ژيرکوف،دخپلو بوټو

 کده يامونده واچدول     ی دا  رپد  یدرې واره  دا  آس دوه یدهده خولې شدو 

د ېد کدې وخو   ایيام پورته کړي،خوپده پد   ده،له کومې پښېېچې نه پوه

ريز اواز په وزن دټولي له څنګه د سندد سندرې ،.او هده هم څه  داسته 

 .ورهىرشو او دياډۍ خواته ېت
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رال سددره يددډ اتريشددي جندد لهکوتددوزوف،د هونددډ تددر کتنددې وروسددته، 

،خپدل يدوه يداور تده يدې ورهدږ کړ،هدده تده يدې          راهىر کدوټې تده   دخپل کدا 

ل شددددويو قوتونددددو دحالددددت،د رسددددېدسپارښددددتنه وکددددړه چددددې دنويددددو را

ارڅګيرڅو  فيردينادا او دمخکښ پدوځ د قومانددانۍ لده خدوا راهلدي      

لدده هوښددتل شددويو    کېسددبالکون اندددرې  سددردار .ليکوندده ورتدده راوړي 

وتددوزوف او دجګړيددز ک.اننددولقوماندان کددوټې تدده رسددر د.اسددنادو سددره

چدې خريطده پدرې    و، ناسدت ميدز تدر شدا    هدده  اتريشدي جندرال د   یشورا هړ

 .لې وهددهوړ

 :ته وکتل او وې ويل کېکوتوزف،بالکونس

لدږ تدم شده او خپلدو پيدل       يدي واه چې هدواړي و دښېداو داسې بر!... آه-

 .شويو خبرو ته يې په فرانسوي ژبه دوام ورکړ

ژبدې   ېبدان ه او داسدې مهر ېدکوتوزوف،په خوراخوږه،څرينده،سنج

يې دې ته ه ول،دهده دخبرو يوې يدوې بدې    کېونددخبره کولې چې اور

دا هدم څريندده وه چدې    . نيسيپه خورا  ير هوږ و تلواره ادا شوو کلمو ته

 :لې،هده ويلددخپلې خبرې په خورا خوند اور ده هم

که خبره يوازې زما پده   چې يماوزه هواړم يوازې دا و!نرالښاهلى ج-

  لدده )ګړې لېوالتيددا پددورې اړه لرالی،داعلحضددرل ټولددواک فرانتددز     ددان

هيلده بده ال پخدوا ترسدره او زه بده ال       (پورې داتدريت پاچدا   18۹5 تر18١4

 وایشدد ایډدددر پخددوا د ارڅګيرڅددو  فيردينادا،لدده پو ونددو سددره يو دد    
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زما لپداره بده دډددرې     تاسو ته په شرافت قسم خورم چې ،ئړباور وک.وای

مددې تر اندده يددو پددوه او    دانينددقوما يددهلووځ چددې دپدد  یوا یخوښددۍ  ددا 

جنددرال تدده چددې داتددريت پدده پددوځ کددې يددې بېلګددې بددې شددمېره           يپيدداوړ

او دا د پددور او مسددووليت پېټددى مددې لدده اوږو لددرې    وایدي،ورسددپارلې 

کلدده کلدده دحددالتو جبددر تددر    کددړم؟څدده و !ولددې ښدداهليه جنرالدده .وای ایکددړ

 .يو يهيلو پياوړ انساني

 :ييواچې يواکې هواړی څه ه دښېداو داسې بر سېدومو

لپداره بداک هدم     او ان زمدا  ئچې زما خبرې ونه مند  ئتاسو پوره ح  لر-

ماته دنده  ي،نده شد   الیکو،خوتاسومنياو که نه يې  منينه لري چې هده و

 .منلو علت څريند کړي او ټولوخبره هم په همدې کې ده

پده   الیه،خونه يدې شدو کدو   دښدېد ناراضدي بر  يده ااتريشي جنرال لده ور 

پدده .يه، هددده تدده  ددواب ورکددړ ددددده سددره هږلدده ژبدده چددې کوتددوزوف   هددده

ته ورته نه و،لده   چوهل ډوله ژبې اواز سره چې دده يخوابد او شينيخوا

 :پخوا نه په چمتو شويوجملو سره يې وويل

يدډون   اعلحضرل ټولواک،په يډوعملياتو کې ستاسو !برعکه -

پده عمليداتو کدې    ،ولې په دې بداور يدو چدې    يته په خورا درنه ستريه يور

ي اودهدددو نوميددالي  سددرتېرجنګيددالي   نډوندده بدده روسددي زړور  سددنياو

قومانددان لده هدوزريوندو زريوندو ويداړمنو نښدانونو نده بدې برخدې کددړي          

 .يې په هره جګړه کې په يټلو رږدي شوي دي دوی ،چې

شددونډو وه ،سددر يددې د    رکوتددوزوف چددې هماهدده پخددوانۍ موسددکاپ    

 :لدرناوي په نښه ټيټ کړ او وې وي

لده وروسدتي    ،ولې زه په دې ډاډمن يم او د ارڅګيرڅو  فيرديندادا -

،باور شدته چدې اتريشدي    يداڅريندديږ  ىليکلد يدې  چې زما پده نامده    ليکه

تددر قوماندددې الندددې  پو وندده بدده د هددده دپيدداوړي مرسددتيال جنددرال مدداک 
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بريدداوې ترالسدده کددړي او نددور نددو زمددوږ مرسددتو تدده   همدددا اوس ټدداکونکې

 .اړتيا نه لري

کده څده هدم د اتريشدي پو ونده دمداتې       ،يشي جنرال تنددی تريدو کړ  اتر

البېلددې اوازې او بې،خوپدده دې اړه و ندده ىوره تويدده چددا منلدد خبددر ال پدده پدد 

زورونکدددې نښدددې نښدددانې هدددم د اتريشدددانو پددده يټددده نددده وې،نو کددده د       

پدده هکلدده دکوتددوزوف خبددرې زيدداتې ملنددډو تدده پدداتې      يبددراتريشدديانو د

او  موسدددېدهيۍ او خوښدددۍ خو کوتوزوف،هماهسدددې پددده سددداد،دېکېددد

 ، کده ینده د  يده اکوله چې دده دا ډاډ بې  دهده دې موسکا ددې ښودنه 

ليدک ،دهدده    ىلى وروسترسېداندانۍ نه ،ده ته راد ماک د پوځ له قوم

 .او ښه ستراتيژيک حالت خبرې کولې يد بر

 :ته وويل اندرې سردارکوتوزوف،

 :ويلې وه او واو جنرال ته يې مخ ورواړ. ته دا ليک ماته راکړه-

پده داسدې حدال کدې چدې دشدونډو پده يدو         !ئدا ويور ئوکړ مهرباني-

کددنج کددې يددې لدده ملنددډو سددره مددل موسددکا خددوره وه،پدده المددانۍ ژبدده يددې د  

 :ارڅګيرڅو  فيردينادا،دليک الندنې برخه هده ته ولوستله

ډ وډ پددوځ لرو،کدده د دښددمن  د اويددا زروتنددو پدده شدداوخواکې،خورا يدد  

راواوړي،دا توان لرو چې پر هده يرهدل او مدال    له سيند نه(لخ)د ، پوځ

اوس مددو چددې دلئدديم ښددار الندددې کددړی دی،دا امتيدداز چددې پددر      .يددې کددړو

،له دواړو خوا السبري واوسو،له السه ور نه کړو او هممهالده کده   يهادون

مدوږ لده    شدي  یداکېد ، هدره شدېبه دا   ير نده شد  ېد ه را تله سيند( لخ  )ددښمن

 بيدا کرښې ورودانګو اولدږ کدوز    يارتباطروده ورواوړو او دهده پر  دهه

چدې   يکه دښمن ددې تکدل وکدړ  .ته راواړوور او دې خواېله دونای نه رات

په خپل ټول قول زموږ په پو ي ملګرو يزار وکړي،نو دا تکل به يې بې 

يا دې تده سدتريې پده    په دې ډول به موږ تر هده وخته په زړورت.ه کړواهېز
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ورۍ پوځ په هر اړخيزه ډول چمتدو  دامپرات يېچې دروس الرې پاتې شوو

ا کدړو چدې   پيدخورا اسانۍ ددې امکان  وروسته په يډه او په بيااو  يش

 .دښمن ته هده څه ور وښيو چې وړ يې دي

،يددو سددوړ اسددويلى   وروسددته  کوتددوزوف ددهددو کرښددو تددر لوسددتنې   

 .ته وکتل یخو مهربانۍ يې دجګړې دشورا هړوويست او په  ير 

ه،دهه لدوبې  دديداور تده کتل،ښدکار   وف اتريشى جنرال چدې دکوتدوز  

 :وويل ي،او ډان  پېېلو خبرو ته راش يته ورسو یپا

تاسو عاليجنداب ،هدده داحتيداط قاعدده چدې پده ټولدو حداالتو کدې           -

 .ه کړې نه دههېرخورا بد حالت ته  ان چمتو کړو  بايد

 :کړهپردکوتوزوف دهده خبره 

 ! بښنه هواړم جنراله-

 :ه مخ ورواړاوه او ورته وې ويلت اندرې سردارهممهاله يې 

لي رسدېد مدوږ تده لده لدومړۍ کرښدې نده ټدول را        !د زړه سدره  ئپوه شدو -

دهه د يراف نوستيڅ دوه ليکونه .ته له کزلوفسکى نه واخله ،يزارشونو

او هدده تده يدې    ) ارڅګيرڅو  فيردينادا ليک، داټدول درواخلده   اودهه د

يدو ښه،سدپې لى   و نه په فرانسوي ژبه له هد( څه نور کاهذونه هم ورکړل

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

او چې جوړ شو ،عاليجنداب تده يدې     یدعملياتو داطالعاتو نه لرو،يو ا

 .ورکړه

ندده يددوازې دکوتددوزوف پدده  داسددې سددر وښددوراوه چددې،،اندرې سددردار

دهددو   ،ويل شويو خبرو بلکې په هده څه هم پوه شوی دی چې هده ده تده 

ټول اسناد او کاهذونه راټول او دواړو قومانددانانو تده    .لو تکل الرهيود

او لده کدوټې نده      ېدد ې وخوايلينقد  رتر درناوي نده وروسدته،کرار کدرار پد    

 .وول
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له روسيې نه وتلى و،خدورا لدږه    اندرې سردارکه څه له هده وخته چې 

دهدده پده   .و یبددل شدو   موده وتلې وه،خوپه دهه لندډ وخدت کدې هدده ډددر     

پخدددددددوانۍ پېښدددددددې او  او تددددددد  کدددددددې هدددددددده  ا ېدددددددده،په خوبشدددددددر

هده،هده چاته پداتې  .هدداريو هم نه ښک ي،او تنبل ماني انښودنې،ستو

دهدده کدار    لدري او  اهېدز چې پده ندورو څده     يپه دې اړه فکر وکړ ده چېکې

او دخپلدې   دهده په بشره کې پدر  دان  .سخت لېواله دي چې پرې اخته دي

موسدکا او کاتده يدې ترپخدوا     .وېشاوخوا پر خلکود ډاډ نښدې څرينددې   

 . لدښېدهده نه په زړه پورې او له خوښۍ ډک بر

هدده لخدوا پده    هده چې په پولند کې، دان کوتدوزوف تده رسدولى و،د    

رکدړې وه چدې هې کلده بده يدې نده       ويدې  وعده او یمهربانۍ منل شوخورا

پددده يددداورانو پددده پرتلددده چدددې   دخپلدددو ندددورو انددددرېکوتوزوف،.يهېدددرو

 انسددره وياندا تدده راوسدت او هددده تده يددې خددورا     لهشدول،  کې پدداتېپولندد 

 پخددوانيچددې خپددل ،انددا لدده ښدداره ودهماهدده وي.وې هددوره چددارې سددپارلې

 :پالرته يو ليک وليکه اندرې، ديملګر

دخپلې پوهې،ټينګار اود چارو پده سدرته رسدولو کدې د      زویستاسو 

يدو خدورابې   بده  دلو،داهيله راپياوړې کدوي چدې هدده    زهرد دري  په درلو

الس الندددې مددې يددو  تددرهدده يددڼم چددې  نيکمرزه  ددان ډدددر .فسددر ويا یسددار

 ...داسې څوک کار کوي

تويده د پدوځ پده     يوماندانۍ،د انډيواالنو او په ټولد کوتوزوف په ق

 انددرې  سدردار ې دپترزبور  په ټولنه کې و،من  کې،لکه هماهه شان چ

 . دهکېدوو خورا مخالیو نومونو پېژندل  په

،تر دان او تدر   یيدوه  انګړ  انددرې  سدردار يوه ډله چې شمېر يې لدږ و، 

لده هدده نده    ، ې،دهده مالتړيدې کداوه  ددټولو لوړياڼه،دهده خبرې يې اور

بله ډله چې شدمېر  . هېديې د لوړو بريوهيله لرله او لنډه داچې دهدو خوښ
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هددده يددې تريددو تندی،سددوړ او .هېديددې ندده خوښدد اندددرې سددرداريددې ډدددر و،

 هددوی هدو سره داسې و چې له  کړه وړه اندرې سردارياڼه،خو د ىتينبد

 . درناوي يې کاوه ل اوددله ده نه ډار

پده  وف له کوټې نده راوول،کاهذونده يدې    ،چې دکوتوزاندرې سردار

 کېکزلیسدد یال ملګددريددوادانتظار کددوټې تدده چددې نوکرکددې و،هددده،الس 

 .،هلته دکړکې خواته کتاب په الس ناست و،ورنېږدې شو

 :وپوښتل کېکزلیس

 څه خبرې دي؟ هيوا هسردار !ښه  -

ه هدددده کدددې دنددده سپارښدددتنه شدددوې چدددې يدددو يددداد دښدددت وليکدددو او پددد

 .يملونه څريند شاو ال يلالپرمخت  د

 ؟يملونه ددا نو څه ال

 .اوږې پورته واچولې اندرې سردار

 :وپوښتل کېکزلیس

 له ماکه ،کوم خبر نه شته؟-

 .نه-

 .یوا الیرسېد،خبر به يې هرومرو راالیکه دهده ماتې حايات لر-

 : واب ورکړ اندرې ردارس

په همدې شدېبه  . ېددا کار شونى دی، او د وتلو دروازې خواته وخو

،تر سدر  په هاړهاه شوه او لوړ،خړرنګه کو  کې دروازه په خړس راخال

تور دستمال تړلى او د مداري تريدزې نښدان پده هداړه اتريشدي جندرال چدې         

تګده پداتې   له  اندرې سردار. کوټې ته راننول ى،لرسېدرا یه نوددښکار

يدې کتدل ،پده پرلده پسدې اوبدې        تهچې شاوخواجنرال  ىلرسېدرا ینو.شو

 :په ښکاره المانۍ لهجه يې په چټکۍ وويل، هدد نډ ه هږ

 کوتوزوف؟! جنرال  -
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چدددددې نددددده يدددددې جندددددرال مخدددددې تددددده  هددددددهپددددده تلدددددوار د کېکزلیسددددد

بنده کړه  هده مخه،ددروازې خواته يېد کوتوزوف،د،د ورهىپېژانده،

 :او وې ويل

 .ست خبر به ورکړمياوارال بوخت دي،که مو نوم وجن-

درلوده،لده  يدې  ونده   ۍتده چدې منځند    کېنااشنا جنرال له پاسه کزلیسد 

څنګه دا امکان لري چدې  فکر يې کاوه،وکتل چې ، دې کبله په سپکاوي

 .پېژنيڅوک ونه  ید

 :وويل بياپه کراره  کېکزلیس

شدددوې او راټدددولې  الپسدددې تريدددو ید جندددرال تندددد.یجندددرال بوخدددت د-

ديادښدددددت وړه کتابچددددده يدددددې لددددده جيبددددده   .شدددددونډې يدددددې وردږددددددددې  

شدوې پاڼدده يدې لدده کتددابچې    ،يوڅه يددې هلتده وليکددل او ليکددل يسدته راوو

ترهده وروسته په چټکدو يدامونو دکړکدۍ    ، راپرې او افسر ته يې ورکړه

وارتېدددږه اوپددده کوټددده کدددې يدددې     ، دددان يدددې پددده څدددوکۍ کدددې   الړخواتددده 

شدي چدې    پده دې پدوه   يچدې هدواړ   ييواته داسې کتل ته به  کسانوناستو

سدر راپورتده او داسدې يدې هداړه راسدمه کدړه         يېبيدا .يولې ټول ده ته يور

ه چا په شدان چدې لده    ،خوسمدالسه يې دهدييواچې يواکې هواړي څه و

لده   يدې  ،يو عجيب هږيد کومې سندرې د ويلو هيله لر ۍيواخورا بې پر

وازه دردکوتدوزوف  .يدې اواز چدوپ شدو    راوويسدت،مګر ناڅاپده   ستوني

جندرال   لدى دستمال پده سدر تړ  .راښکاره شو کې راخالاه او کوتوزوف په

،سددر  يې هددواړي لدده کددوم يددواښ ندده  ددان ژهور     دهددده چددا پدده شددان چدد    

دډنګرو پښددو پدده چټکددو ياموسددره دکوتددوزوف خواتدده     ،څېدښددکته،پا

 سدتوني يدې چدې پده سدختۍ يدې لده        هدږ  يکونددد په مال او ردږد ،ورهى

 :،وويلراول

 .مرهه ماک والړ دیستاسو تر مخې بد -
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دڅددو شددېبو لپدداره يددې څېددره لکدده د   ،کوتددوزف چددې پدده وره کددې والړ و

مدخ راخدوره    رديونځو څپه پ يېبيا.ږې په شان کلکه او ناخو نده شوهېت

ورا درندداوي دهددده پدده وړاندددې  يددې ادداف شو،سددريې پدده خدد   ی،خددو تنددد

ې له خپل څنګه ماک ته دننوتلدو  ه يستريې يې پټې اوپه چوپه خولټيټ،

 .ره ورکړ او تر هده ورسته يې  ان پسې دروازه ورپورې کړهال

 و دماتې او دهدو دټول پوځ ددئولم،دښار په شاوخواکې د اتريشيان

 نددديم.ېې مخکددې خددورې شددوې وې،دادي رښددتيا و    آوازې چدد  ۍتسددليم 

دا  هدویه يداوران ولېدږل شدول،   نه و چې بېالبېلو قطعاتو تد رېساعت ال ت

تده نده دي   پو يان چې التراوسه جګدړې   ان سره وړ،هده روسي له  یزدر

 .يددښمن مخې ته ورودانګ ۍپه خورا چټک بايدتللي ،

 چدې  دسترې قوماندانۍ له يوته په شمار افسرانو نه و اندرې سردار

و او ليدددهددده دمدداک تددر  .تدده و هېددرلدده هرڅدده ندده زيددال يددې پددام دجګددړې ب  

ړه ه جګد نيمد  دویو وروسته په دې پوه شو چدې  ددپېښو تر اور دجګړې د

پوځ ته په ورپدېښ يدواښ پدوه و او پده خدورا ښده        يروس هده. دې دهيلواب

پوځ ته کوم برخليک ستريه په الرې دی  دویبڼه يې دا توور وکړ چې د

هددم توددور کددړه چددې پدده دې پددوځ کددې بدده دده خپددل دريدد  څدده            يددېااو د

چدې  پوځ د ماتې له تووره او ددې خيال نه  يکنيواداتريت د انست.وي

وندۍ وروسدته،د سدوروف دزمدانې نده،دلومړي  دل لپداره        څنګه به يدوه ا 

داسددې جګددړه چددې دی بدده يددې هددم  ،پو ونددو دجګددړې ېاو فرانسدد ېدروسدد

څپددو څپددې دخوښددۍ  يددې ،په زړه کددېي،شدداهد واوسدديونکوونکى وډيدد

 نوښدت نده چدې دروسدي پدوځ دبدې سدارې        يوهلې،خو دبناپدارل لده پدو    

ځ دمدداتې د ه او د خپددل پددو ددددرکچدده درندده وه،خددورا ډا   زړورتيددا ندده يددې  

 . الیتوور يې هم نه شو کو ۍيوارس

په همددې خيداالنو، هدم او انديښدنو کدې ډوب ،خپلدې        اندرې سردار
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کددوټې تدده لدده دې املدده مخدده کددړه چددې د عددادل لدده مخددې پددالر تدده ليددک        

او توکمارافسدر   ي کينيسیملګري  په الره کې دخپلې کوټې له.يکولي

اتدرې ،ټدوکې ټکدالې    او دتل په شان يدې خبدرې    رکوف سره مخامخ شوژي

 .او خندا پيل کړه

وهلدو سدتريو    ېڅېدرې ،تبد   ېرن  الوت اندرې سردار،دي کينيسی

 :و،وپوښتلليديبڼۍ حالت په  يهااو له ور

 ؟ئچې داسې خواشينى ي څه شوي-

 :، واب ورکړکېبالکونس

 .نشته دخوښۍ کومه خبره-

 وا ي کينيسدددیکدددې لددده  هليدددزپدده د  انددددرېهددده وخدددت چدددې سدددردار  

ه مخدددامخ شدددو،له بلدددې خدددوا نددده دکوتدددوزوف پددده سدددتره      ژيرکدددوف سدددر 

وره کولددو اړتيدداړ دپدد کېقوماندددانۍ کددې د روسددي پددوځ لپدداره دلوژسددتي

هدړي جندرال    او په دربدار کدې دجګدړې دشدورا     ،اتريشي جنرال ،شتراوخ

مټدې   ىد الرې ارتدوال .راروان و  خواته دوی،د ىلرسېدچې پرون شپه را

،خو ژيرکوف، ير شېجنراالن ت ې تنو له څنګه هدهچې ددهو در.دومره و

ويسددتلو يددې  واهدده او پدده درنددې سددا  ،بېرتدده پددورې ي کينيسددیپدده الس 

 :وويل

 .ئالره پردږد ئوکړ مهربانيرا روان دي،راروان دي،-

چددې هوښددتل يددې ددهدده    االنددو لدده څېددرې ندده داسددې څرينددده وه    دجنر

 ژيرکوف څېدره ناڅاپه دټوکمار  خوهوري،ژله درانه پېټې  ان و يدرناو

چې يواکې دهدې دپټولو تدوان يدې    له ملنډو ډکه خوښۍ وهوړوله هدې

 :هده مخکې الړ او په المانۍ ژبه يې اتريشي جنرال ته وويل.نه الره 

 کېويدداړمن يددم چددې تاسددو تدده د زړه لدده کددومې مبدددار       !جالالتمدداب -

چې ن ا زده کدوي،  څېرتر درناوي وروسته لکه دهدو ماشومانو په .يماو
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ير نددده بڼدده   پددهتدده ه يوخددوا او کلدده بلدده خوا کلدد خپلددې پښددې، بددې خيالدده 

 .خو ولې

په دربار کې دجګړې دشورا هړي جنرال،برندبرند هده ته وکتدل،خو  

د زړه له کومې احسداس کړه،نده يدې شدو      يېادا چې دهده احماانه موسک

چدې   ،داسدې هدده تده  يدر شدو     ييوشېبه هده ته  ير  يدر ونده يور   الیکو

 :ید ىلنيوې هوږ يې ورته يواک

تريددو کددړ،مخ يددې واړاوه او وړاندددې الړ،څددو يامدده چددې   یل تندددجنددرا

 :يې وويل دانيمخکې الړ،په خواش

 .څومره ساده دي!يهااو خد-

ې هېددږ کددې  يدد اندددرې سددردار،چې کددړس کددړس خندل، ي کينيسددی

پدده ، رندد  ،الپسددې ژيددړ ىالددوت هلدده مخدد کېراټيندد  کړ،خددو دبالکونسدد

رکدددوف تددده  خدددورا قهدددر يدددې هدددده لددده  انددده پدددورې واهددده او مدددخ يدددې ژي     

 ىاو عودب  هشدان پردنده   اهېدز او دهده دماتې لده   ديدندماک له .ورواړاوه

پوځ ته څه يواښونو ترمخدې دي،ټدول دقهدر     ياو هده انديښنې چې روس

 .د ژيرکوف د ملنډو په وړاندې لمبې شوې څېراو هضب دپټ اور په 

 :خو درانه هږ يې وويل،ه او په تېره دديې لږ وردږد ژامه ۍالندن

زه ددې حد    ئ،ټوکمار واوس ئکه تاسو ددې لېواله ياست! ښاهليه-

 چې کده  يماونه لرم ،ستاسو مخنوی وکړم،خو هواړم تاسو ته په زهرده و

ته سدو بده زه تا  بيدا مدو زمدا پده مخکدې دهده شدان ټدوکې وکړې،        بيدا يو دل  

 .ييواوښيم چې ټوکې څه ته 

چارې نه داسې په حيرل کدې  او ژيرکوف،له دهې تندې  ي کينيسی

 .ته کتل کېچې په چوپې خولې او وازو ستريويې بالکونس وو

 :ژيرکوف وويل

 .څه خبره شوې ده؟ماخو هده ته يوازې مبارکى ورکړه-
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 :کړل چيده کېبالکونس

هيله وکدړم چدې    تاسو ئ،لهتاسو سره ټوکې نه کوم،اجازه راکړله زه -

 .ئچوپ ش

څده   هېداو له ژيرکوف نه چې نه پوه نيوومړوند را ي کينيسیهده د 

 .،لرې شولييوا واب و

 :د کرارولو لپاره وويل اندرې سردارد ي کينيسی

 .یداسې خرابه د طبيعتڅه شوي دي وروره؟ولې دې -

 :او وې ويل ددله ډدره قهره او تلوسې ودر اندرې سردار

ټول دا په خپل مدن  کدې پده ډايده کدړو       بايدڅنګه څه شوي دي؟موږ -

ېدواد پده چدوپړ کدې     لدواک او ه چې څوک يو،يا هده پو يدان يدو چدې د ټو   

ندده خوشددالېږو او دخپلددو پددو ي ملګددرو پدده مدداتې     یيو،لدده خپددل يددډ بددر  

 ياو ندابر  يه نوکران يو چې دخپل بادار پده بدر  يا هد.زوردږو او خپه کېږو

او  ىفرانسدوي ژبده خبدرو خدوږوال     چدې پده   هېڅ کار نده لدرو،او يدواکې دا   

 :قول وربښي په فرانسوي ژبه وويل

زموږ دمتحدد،اتريت پدوځ   .ي يې ټول وژلي ديرسرتېت زره يښلوڅ-

شددان يددوه  دهدده کددار ددهدده.ماتدده خددوړلې ده او تاسددې ټددوکې ټکددالې کددوي 

هدده سدره ملګرتدوب    ،له لپداره چدې تاسدو    يسپک ماشدوم او بېعالده سدړ   

خدورا  .دبښنې وړ دی،خو نه ستاسو لپاره،هوکې نه ستاسدو لپداره  کوي،

 :ته دوام ورکړپه روسي ژبه خپلو خبرو  بيااندرې ...عجيبه ده

 يکد تن)شدي دهده شدان ټدوکې وکدړې،د       الیزلميان کدو  يکيوازې تن-

يلدده چددې توددوريې کدداوه کلمدده يددې  کدده پدده فرانسددوي لهجدده وو (زلميددان

 ....شي ال دده خبرې واوري یداکې،ژيرکوف 

او  يدي واچې دسدواره پدوځ افسدر  دواب      هده ستريه په الره پاتې شو

 .وول ههليزله کنه،خو ژيرکوف راستون شو او 
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 ی دا  رپ ی ا ېهونډ،له براوناو،نه دوه ميله لر د پاولويراد سپورو 

رسددتوف پدده کددې خدددمت کدداوه،د    الینيکددوواو هددده سددواره چددې   یشددو

تر ټولدو نده هدوره     يد کل.شوي وو مېشتک په کلي کې  ڼيد زلي منيجر

 ید.و یوف په برخه شدو نيستورن د ماندانکورددهه هونډ دسپورو دقو

 ىف ندوم رسدتو . ه اوددد وف،په نامده ياد نيسد ځ کدې د واسدکا د  په ټول پدو 

ده سره له افسر هم له هده وخته چې په پولند کې  ان هونډ ته رسولى و،

 .هسېدپه همدې کورکې او

ده ورځ چې د جنرال ماک د ماتې خبر دپدوځ  هد اکتوبر په اتمه،په هم

د ،خو ولالندې بانددې کدړل او ټدول تيارسدۍ شد     په قوماندانۍ کې هرڅه 

دپخدوا پده    هېدر قوماندانۍ کې د ور نى ژوندد ب  يياسواره پوځ په احر

سددپور د پددر خپددل آس کلدده چددې سددهار دوختدده رسددتوف .شددان کددرار روان و

شدپه يدې    پرونۍوف چې ټوله نيسنه راستون شو،د له دندې لووښو ټولو

پدو ي جدامې پده     رسدتوف . په قمدار تېدره کدړې وه،ال کورتده نده و،راهلدى      

،خپدل آس يدې پده يدوې     راهىچوترې پدورې وړانددې   هاړه،دخپل کور تر 

چټکدۍ او  څېدر پده   داپورې واهه او خپله يوه پښه يې د وانانو په ېخو 

ه،داسدې چدې   ددرکداب و ند نرمۍ له رکابه راخالاه او لږه شېبه پدر بدل   

کدې يدې لده     ای،خو په پلویيې نه شو،زړه له خپله آسه وش الیيواکې کو

 .کړاوخپل پيره دار ته ورهږ  هده يام

ي ته چې په تلوار يې دده دآس خواته ور و داستل، سرتېرهده،هده 
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پدده وروريلددوۍ، ميندده ندداکې او خددوږې ژبې،پدده هدددې ژبددې چددې  وانددان     

 :،وويليهږدږکې پرې دخوښۍ په وخت کې په خپل من  

 .لږيې وير وه! ملګريه راشه!آه،باندارينکه-

 : وان چې سر يې په خوښۍ ښوراوه، واب ورکړ ينياوکرائ

 .لددوامې ور! جاللتمابه-

 .،پام پرې ساتهئيوره چې ښه يې وير و-

نګددل،خو باندارينکدده ال  اي هددم دهددده د آس خواتدده ور ود  سددرتېربددل 

ټولدو تده   . دوخته د آس له هاړې هاړکۍ او له خولې نه قيدزه لدرې کدړي وو   

ا پيسدې ورکدولې اوهدده    بدل کې د ودکد په څرينده وه چې رستوف د کار 

هاړه الس  ررستوف دخپل آس پ.دلکېې يټې نه پاتې بيې  ته منډې وهل

اوپده   ددد ودر چدوترې پده  ونازولې ،دخپدل کدور    يې دهده څنې بياکړ، تېر

 : انسره وويلله خندا يې 

 !،خورا بې سارییآس د خورا ښه -

کته پورته او د زينو خواته يې مندډه کړه،دبوټوندو   ښخپله توره يې لږ 

چدې   څښدتن ،کورجرمنخټيد .شدرن  شدرون  کداوه    يدې  دڅوکو وسپنو

پده شداخۍ   وه او  سدر  رې پد خدولې يد   يې اهوستې او کليدوال لنډې جامې ي

 طبيعدددددددددت ويېليدددددددددد پددددددددده يدددددددددې هوجلددددددددده پاکوله،درسدددددددددتوف  

يددې ۍ ژپدده المددان  يېبيددااو هيددې کېښددکود  ،سددتريهسېده،وموددوهوړ

 :ويلو

 !سهار په خير!سهار په خير -

 .يخلخوند ا نه يه چې کوربه دهه  وان ته له هرکلدښېدداسې بر

موسدکا چدې لده     رستوف په هماهه مينه ناک او له ورويلوۍ نه ډکدې 

 :ده،وويلېشونډو نه يې نه ورک

 !ئوخته په کار لګيا ي بياته  -
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خټده څښدتن نده     المداني چې پده پرلده پسدې تويده دکدور د     اوهده خبرې 

 :لې تکرار کړېدداور

ژوندددددي دې وي اتريشددددان،ژوندي دې وي روسددددان او تددددل دې وي  -

 !ساندرټولواک الک

يدې لده سدره     ۍوران و،له هدوجلې راوول،خدول  چې له خندا نه  الماني

 :يې کړه چيدههده تر سر تاو او  يېبياهسکه کړه،

 !ژوندي دې وي،د ټولې نړۍ خلک-

پورتده کړه،هدده يدې ترسدر      ۍر لده سدره خدول   ېپه څ المانيرستوف،د -

 :کړه چيدهتاو او په خندا يې 

 !ژوندي دې وي،د ټولې نړۍ خلک--

لپداره  ې پاکولده د خوشدالۍ   يد  چدې خپلده هوجدل    ه هدم نده دجدرمن   څ که

نده   او نده درسدتوف لپداره چدې د شدنو او وښدو د راټولدو        کومه پلمده لرلده،  

په خوښۍ ا  وخو سره له دې هم دواړ،و دخپلو ملګرو سره راستون شوی

پده خواخدوږۍ سدرونه وښدورول     يدې  و ورويلوۍ يو بل ته کتل، يو بدل تده   

بېرته خپلې هوجلې او رسدتوف خپدل کورتده چدې      جرمن.اوسره جال شول

 .په يډه الندې کړی و،ستانه شوليې وف سره نيسله د

ياور،الروشکا،نه چدې پده ټدول هوندډ کدې يدې        د رستوف لهوف نيسد

 :ښتلوپه دکمارۍ کې نوم يټلى و،وپ

 ښاهلى چېرې دی؟-

 :الروشکا  واب ورکړ

 يوار،هرومدددرو يدددې جدددىراهل ینددده د بيدددا،ىپدددرون ماښدددام چدددې وتل-

،کدده جددواري  ید یينددد شددو حسدداب راتدده څر  دویاوس، د .دهدې يلوابدد

نې وکدړي او  ياخپلې اپلتدې او حانسدت   بياويټي،ژر راستانه کېږي ،چې 

دې يلواداسدې يدې ويڼده چدې بد     ، استانه نه شيبه ري تر سهاره يلاب يې که
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،قهوه درتدده ئه ماتده څده سپارښتنه؟وبښد   ښد .ويدر کورتده راوړي  يدې ده او  

 راوړم؟

 .وړه،ويورو چې څه کېږي يېاوړه،ر يېاښه ر-

 :له دقياې وروسته،قهوه راوړه او وې ويل،الروشکا

 .دمرهي پيل کېږيباوس نو ،را روان دي-

ور پلددو وف،دکنيسددل چددې دليدددف لدده کړکددۍ ندده وکتددل،وې    ورسددت

تورې ،وڅېددددددرې خاونددددددد سددددددرېدواو ىوف،وړ اننيسددددددد.راروان دی

ې ڼد د کدالو ت .ې لرلدې تورې جړې څڼې يد  تور بريت او، ونکې ستريې لېد

 ټيې هم څ ۍاو خول ىلېدلږ ښوييې خالاې،دزياتو يونځو پطلون يې 

لي سر، دکور دمخدې  دداو ښکته لو دانيپه خورا خواش.لې وهددته ورلو

 .دهکېزينو ته نېږدې 

 :کړه چيدهاو قهر  دانيهده په خورا خواش

 رپد  يدتدور  (ر)  وف،دنيسد د!) اخلهو وراشه جامې رانه د!وشکارال-

 .کاراوه یتور (و )د ی ا

 :الورشکا  واب ورکړ

 ،نو دا ترخه ژبه څه په کار؟باسم  اوس يې درنه یداد! ښه ده -

 :وف،کوټې ته ننول او وې ويلنيسد

 يې؟ ىدلېپاڅ بياته ! آه-

 :رستوف وويل

 ليددددوم،او د مات ىيم،وښدددو پسدددې تللددد ىلڅېددددزه خدددورا دوختددده پا-

 .هليدمې هم و نجلۍ، ملګرې

 :وويل چيده،دهچيوف،په نيسد

،ټددول مددې او زه دسددپي بچددى،الړم جددوارۍ ته،څدده مددې چددې در لودل  -

نوبخدت  همدا چې تده الړ يې،ندور   ! يده؟څه بدمره يبدمره څه،لديلواب
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 .یچا!ئراوړ یهم کډه وکړه،ورکه وه يې،چا

هدده   د موسدېږي،  وف،خپله څېره داسې برنده کړه چې يواکې،نيسد

د دواړو السدوپه لندډو يوتدو    . لېددښد وبر يده النډ او ټين  هاښونه لده ور 

يدې پده دواړو    بيا.ې پسې جړې کړيې،خپلې تورې، يڼې او جړې څڼې،ال

 :السونوخپل تندی او بشره ومښل او وې ويل

پده   دوی ) هېڅ نه پوهېږم چې چا او څنګه ددې موږک کورته بوتلم -   

کددولي شددي توددور يددې     (نامدده يدداداوه قطعدده کددې يوافسددر د مددوږک پدده     

 .،آن يو وار همالیرمې هم ترې ونه شوه يټ،يو واېوکړ

په الس کدې و،هدده    ورکړ چې ده ته الورشکاپي   الیوف،لګونيسد

له ډدره قهدره يدې پر مکدې وواهده،اور     ،خوکې يې کېښکود يوتوپه يې 

 :کړې چيدههرې خواته وشيندل شو او ده 

اور يددددې پښدددده ور   یپددددر شدددديندل شددددو ... ه پدددده هددددر ډول يټلدددده هددددد -

چدوپ شدو او ناڅاپده     بيدا وارتېږه، اخواتده يدې  .ال کړکېښوده،پي  يې م

 :رستوف ته وکتل او وې ويل، ونکو ستريو لېديې تورو 

،کنه پرته له دې چې شدراب  یا شوې واپيدکاشکې کومه يوه ښځه  -

يدا کاشددکې اوس دا جګدړه پيدل شددوې    . بدل هددېڅ کدوم کدار ندده شدته     وڅکدو 

دې شېبه کې هده د دروازې له شا نه ددرنو بوټو لرونکو يدامونو  په .یوا

و سدره يدې   ددد ،د هدږ داور دد،هږ واورياو له درناوي نه ډک توخ اددد در

 :کړل چيده

 ؟یدا څوک د! آها -   

 :الورشکا، واب ورکړ

 ى مشرګد سرکار ډل -

 :وف تندی الپسې تريو او وې ويلنيسددو،ددددې خبرې په اور 

 .بد کار وشو -
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دسرو زرو څدو سدکې پده کدې      ک وړه يې چې وړه دجيبدخپلو پيسو 

 :پرتې وې،پر ميز واچوله او وې ويل

 بيدا چې څومره پاتې دي او  وې شمېره! ويوره!راشه،رستوف جانه-

 .هده دا خبره وکړه او له کوټې نه وول.يې د سرودږدې الندې کېږده

ې يدددې اوپددده دوه برخدددو،زړو او نويدددو   اخيسدددترسدددتوف پيسدددې را و 

 .بل يې کېښودې او وې شمېرلې ريو پ .وويشلې

 :ده چې ويل يېکېل ددوف هږ له بلې کوټې نه اورنيسد د

 .څنګه ياست؟پرون شپه يې سره تاالن کړم!ينهتتليا! آ-

 :هږ پورته او وې وويل يوبل نری

 .دمېکوف کره؟د موږک کره؟پوهبېچېرې؟د -

 ليداتين، يۍ تددد  دوان بر  ىدهده پسې جوخت، د سدواره پدوځ وړوکد   

 .کوټې ته راننول

النددددې  يوف دپيسددوجيبى ک دددوړه تدددر سددر وددددږد  نيسددددرسددتوف د  

داچاتدده .پدده خولددو لونددد الس يددې کېښددکود   یتدده اوږدشددو  او ده هنيسددتن

مخې،لدده يددارد  ندده  څرينددده ندده وه چې،تليدداتين ولددې جبهددې تدده ترتدد       

کدددړه وړه يدددې خدددورا ښددده و،مګدددر دچدددا نددده   .و ینه،هوندددډ تددده رابددددل شدددو 

پرخپلدې بدې   ،ه له دهده افسدر   الیرستوف،نه شو کو بيا هتېره،په ېدخوښ

 .پټه کړي خپله کرکهدليلې کرکې السبری شي او

 :ه يې وپوښتلله رستوف

ک دهددې  چېد يرا)؟ئنه خدوښ يد   يکچېزما له يرا!ښه، وانه سوره-

 (.اسپې نوم و،چې تلياتين په هده خرڅه کرې وه

ورسدره   هی بد چدې د   کله دهده چا ستريو نه کتليي به ،هېدددهه بر

 .څه نه بل څه ته اوښتېيوه او ستريې به يې تل له ددهږ

 ...ئې ،تاسو نن راهلليدما و- 
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 :رستوف  واب ورکړ

سددوه ه کدده څدده هددم دهدده آس چددې رسددتوف پدده او .)یښدده آس د!یښدده د-

 :خو زياته يې کړه(هددنه ارز ييانيمې په بېو،دخپلې  ىاخيستروبله 

 .کېږيۍ پښه لږ يوډه،يوډه نخو دهده چپه مخ -

دی،زه بده يدې در وښديم يدو مديخ چدې پده کدې          یدهده سم چاودې شو-

 :رستوف وويل.جوړدږي، ووهې

 .،ډدره به ښه ويئ،که راوې ښيئوکړ مهرباني!مننه-

 .ئ،دعا به راته کویر ښېيمې،دا کوم راز نه دښه ده،د-

 ،یله جنجال او ډدرو خبرو نه وژهور رستوف چې هوښتل  ان دهده

  :وويل

او دسپارښدتنۍ لپداره لده    .ي،آس سره راوليماوم چې ورته والړ نو زه-

 .کوټې نه وول

، وف،پي  په شونډونيس،دتر مخېد دروازې  ييددپه الره کې،دبر

 وف،نيسددد .ېلرلدديى هددده تدده څدده نددوې خبددرې  ددددوهلددې وې او بر ۍپلتددر

 يېوايونځې کړې، دڅټ لده خد  تريو او ستريې  یو،تندليددرستوف په 

چې تليداتين پده کدې ناسدت و،اشداره وکدړه او        تهوته هدې کوټې يپه هټه 

 :خيال وساتي،وويل ييددبې له هده چې د بر

 .کي مې نه خوښېږي وانيچې دهه ! آخ-

 :واييرښتيا  رستوف هم داسې اوږې پورته واچولې،چې يواکې

  زما هم همداسې،مګر څه کوالی شو؟خو وروسته له هده يې چې -

 . هىسپارښتنه وکړه،بېرته تلياتين ته ور

تلياتين،هماهدددده شددددان چددددې څوشددددېبې مخکې،رسددددتوف ليدددددلى   -

دواړه سدپين السدونه يدې سدره      و،پلترۍ وهلدې، همالتده ناسدت و اوخپدل    

 .مښل
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 :له  انسره داسې بنګېده رستوف،کوټې ته د راننوتلو په درشل کې

 

 .دا ينې څېرې هم څومره کرکجنې دي-

ا وکتددل او تليدداتين لدده  ايدده پاڅېددداو پدده خددورا بددې پروايددې شددااوخو 

 :وويل

 

 سپارښتنه مو وکړه چې آس راولي؟-

 .هوکې،وې ويل -

 

نده  ، وفنيسد را ئ چې  و، زه يوازې ددې لپاره راهلم چې له د! ښه -

 هتاسو تده يدې سپارښدتن   !وفهنيسپه اړه وپوښتم،د د پرونۍ سپارښتنۍ

 اورولې ده؟

 نه ال تر اوسه نه،ته چېرې  ئ؟-

 .نګه نالېږئ م،دهه زلمي ته ورزده کړم چې آس څ

   دکددور دمخددې چددوترې او لدده هددده  ايدده هددوجلې تدده الړل، بردددديي،    -

سددتون  راد آس دنددالولو چددل وروښددود او بېرتدده کددوټې تدده       تدده  رسددتوف

کله چې رستوف،بېرته کوټې ته راستون شو،پر ميدز يدو بوتدل ودکدا     .شو

وف،دميز شدداته نيسددد.ښددي وودا( شددوې هوښدده وچدده)او يوڅدده کالبسدده 

 .يې،شغ شغ پر کاهذ څه ليکلناست او په بڼکه 

 :،د رستوف مخ ته وکتل او وې ويليهده په تريو تند   

 .هدې ته يې ليکم-

خپلې څنګلې يې پدر ميدز کېښدودې،له دې چدې وخدت يدې پيددا کدړی         

،خدورا خوشداله و،هدده دخپدل     يدزړه له کومې او پده خدوږه ژبده څده وليک    

 .د ليکنې څو ټکې رستوف ته ياد کړل، ليک



 

۹5۳ 

د اديددرې . ندده يو،ودددده يددو يتددر هددده چددې مددين شددو! الددهيددوره انديو -

 روح پدده مددوږ کددې  سددمانيآ...خددو کلدده چددې مددين شددو  ...رې يددو،دددخدداورې ا

او پدددر ... رابښدددي، د ازل د سدددپيدو پددده څېرسدددپې لي کېدددږو   ،سدددايننوز

 :کړه چيدهشوی و، هده ته نېږدې تويه بې ادب الروشکايې ،چې په

 ...ئدا الپسې څوک شو؟ بال پسې يې ولېږ-

،پيسدو پسدې راهلى،تاسدو خپلده راهوښدتى      ید څوک دی؟بردديى-

 .و

بدد  »: انسره وبنګېدد له وف،ورو ې برندې کړې، چوپ شو او نيسد

 :رستوف نه يې وپوښتلله او « !کار وشو

 ک وړه کې څومره پاتې شوې؟ په جيبد -

 !نوې سکې او درې زړې سکې( ۳)اوه-

 :کړه چيدهاو پر الورشکايې ! خورا بد کار وشو!نه،نه-

نوڅدده ؟ تدده ولددې داسددې والړيددې لکدده بددت؟پيره دار  !آخ بددد کددار وشددو-

 .ئپسې يې ولېږه ،چې دلته يې راول

 :رستوف،چې تک سور اوښتى و، په يبنۍ وويل-

 

وکدددړي چدددې څدددومره مدددو پددده کدددار   مهربدددانيهيلددده کوم،! وفنيسدددد -

 .وي،هده واخلۍ،زه پيسې لرمه

 :دبېوف وهړمنيسد

نه،هېڅ مې نه !نه ،پيسې پور کړم،نهوچې له پېژند زما نه خوښېږي-

 .خوښېږي

 :تکرار کړه بيارستوف 

،پيسدې زمدا دي او   ې،مابه خوابددی کړ ېمانه پيسې وانخلله که ته -

 .زه ح  لرم هده درکړم
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 !نه،ما وويل،نه-

 .چې دپيسوک وړه را واخلي.خواته نېږدې شو او دکټ

 ښې ده؟دارستوفه دپيسو ک وړه دې چېرې،-

 .ندېسر ودږدی التر -

وف،دواړه سدرودږدې النددې بانددې کړل،خددو    نيسد د.دلتده خدو نشدته   -

 .دک وړې نښه هم نه وه

 داڅه شوه؟-

 :رستوف وويل

 .واته دې نه يې اچولېابر وکړه،وې يورم، دې خ -

را  ،څادر يدددېيويو النددددې بانددددې کړل،ود ندددډل  ي،هدددده سدددرودږد 

 .هم د ک وړې نښه نه وهبياهده يې هم وڅانډه،خو  اخيستو

 :وويل رستوف

ې د چد  داسې نده ده،زمدا ښده پده يداد دی     !نه ؟يکړې مې نه و هېرچې  -

چې ته به لکه خزانه هدده دسدر النددې     کېښودو په وخت کې مې فکر وکړ

 :له الورشکانه يې وپوښتل.ک وړه مې همدلته کېښوده.ساتې

 ک وړه څه شوه؟-

ښدې هلتده بده    دانده يم،هرچېدرې مدو چدې      ىزه خو هېڅ کوټې تده راهلد  -

 .ې ويښدامو

 خو نه شته،کنه؟-

،خپل شدديان همالتدده ئ،هرچېددرې چددې رسددېږئتاسددو ټددول همداسددې ي

 .ئمو ويور جيبونه، ئارتېږ

 :رستوف وويل

و په وخت کې مې دخزانې پده اړه  ېدښدادا شونې نه ده،که د ! نه،نه -

،مګدددر نددده،زما ښددده پددده يددداد  یپددده يدددوه خبدددره وا بيدددا،ایکړ وایفکدددر نددده 
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 .،همدلته مې کېښودهید

هدده  تروکدول او  يدې  ا،تول کټ النددې بانددې کړ،دميدز سدر     الروشک

 .ددد الندې ننول،توله کوټه يې يدډه وده کدړه او دکدوټې پده مدن  کدې ودر      

الورشدکا السدونه پرانسدتل    .وف، هده ښه څاره،خوهېڅ يې نه ويدل نيسد

 :يې رستوف ته وويل دانياو په حيرل او خورا کم

 .ئدماشومانو کارونه به نه کو!رستوفه -

،سدتريې  لوف په  ير کتل احسداس کړ نيسخوا ته د د ،  انرستوف

ينده،د  دهده دټدول  دان و  .يې پورته او سمدالسه يې بېرته ښکته واچولې

سددمه سدداه   یاو هددده ندده شددو کددوال    دلددهېسددر او سددتريو خواتدده را وکوچ  

 .يوباس

 :الروشکا وويل

 بايدد نه بل څوک په کوټه کدې نده و،ک دوړه     ييددله تاسو او برپرته -

 .ې کوټه کې ويپه همد

 يېا ېدددوف،ناڅاپه تددک سددور شددو او پدده يددو يواښددمنې خو     نيسددد

 :يې کړل چيده،دخپل چوپړ خواته ور و دانګل او 

 اپيددد بايدددژر ژر خو ېږه،هددده !دوکمدداره!نددانځکې انياې شدديط -

 .وباسم،هم دتا او هم دنورو کړې،کنه تر وهلو الندې به دې سا

دخپدل جمپدر دتڼيدو     ،هدده يوف ته ونه يورنيستوف،ه ه کوله درس

 .سر کړه ريې پ ۍوکړ،توره يې تر مال وتړله او خولپه تړلو پيل 

پده ديدوال يدې    ، ښدکودلې کېوف،د الروشکا اوږې پده سدختۍ   نيسد

 :دې يې پورته وېچېوهلې او 

 .يا شپيدسمدالسه  بايدک وړه  يماوتاته -

اود دروازې خواتدده روان   ېرسددتوف،چې سددتريې ښددکته اچددولې و   

 :و،وې ويل
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 .ې دهاخيستپردږده هده،زه پوهېږم چې ک وړه چا !وفهنيسد -

 سددتهوورچوپتيا ېشددېب ېيددوتددر ښددود او پردوف،خپل چددوپړ نيسددد

او داسددې  نيددويددواکې د رسددتوف پدده اشدداره پددوه شددو،دهده الس يددې راو  

 سدتوني داسدې دهدده پده     ۍکيې وکړه چې دهده مراندې لکه ريښد  چيده

 :ې،هده وويلسېداو هاړې راوپړ

زه تاتدده اجددازه ندده    يددې کدده څنګدده؟   یليددونى شددو !ږوهاپلتددې مدده هدد  -

درکوم،ک وړه همدلته ده،ددې سپک نه به پوسدتکى وباسدم،يورې بده    

 . ا شيپيدچې 

 :آواز تکرار کړه کېونددرستوف،په ردږد

 .او ددراوازې خواته الړ یزه پوهېږم دا دچا کار د-

 ، دهده دوتلو الره يې بنده کړه او وېددوف،دهده مخې ته ودرنيسد

 :ويل

 ...دا کار به نه کوي او که هده وکړې چې يماو زه-

وف،له السده را وويسدت   نيسخو رستوف خپل الس په داسې قهر د د

،هددده پدده برنددد او  یدښددمن د ىکدونکېدددهددده ندده پخال  ويددلچددې تددا بدده  

 :مخامخ تويه هده ته وکتل او په ردږدددلي آواز يې وويل

 نه بدل هې دوک پده کدوټې    پرته له ما او کنه؟ ييواچې څه  ئته پوهېږ-

 ...،نویکې نه و،نو که دا دهده کار نه و

اوپه تلدوار لده کدوټې     ييواو يهاخپله خبره تر پ الیخو هده ونه شو کو

 .نه وول

 .در پسې وي،هم تا او دنورو ټولو پسې بال دې-

 .ېدددا هده وروستې خبرې وې چې رستوف واور

 :پړ وويلهده مخامخ د تلياتين کورته الړ او دتلياتين چو

او  ید ىشته،سدددترې قومانددددانۍ تددده تللددد ه ې ندددارباب،پددده کدددور کددد 
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 :ې زياته کړهيدولي رې پهېدنیرخدمت د انديښمنې څ

 څه پېښه شوې ده؟-

 .څه نه شته ،نه-

 :نیر خدمت وويل-

 .همدا اوس ستاسو رات  نه شېبه مخکې الړل-

ک،په ښدار کدې پرتده    يني،درې ورسته لرې د زال ېۍستره قوماندان

و ا اخيسددتلدده هددده چددې کورتدده الړ شددي،خپل آس يددې و رسددتوف،بې .وه

چدې قومانددانۍ هلتده پرتده وه،يدو       ىهدده کلد  .مخامخ قومانددانۍ تده الړ  

رسدتوف چدې   .مېلمانده افسدران وو   ددهده مېلمسدتون  مېلمستون درلود،

،دتلياتين آس يددې دمېلمسددتون ترمخددې   رسددېدکلدده مېلمسددتون تدده راو  

 .ليدو

يى ناسدت واو  ددد ديدوه ميدز شداته بر    ه کوټه کېدويمد مېلمستون په 

او يوبوتدل  (چ پده شدان هوښده   يدودسدان )يکمخې ته يدې پدر ميدز، ساسدي    

 .وو دښياشراب 

ورو ددې يددې پورتدده   ، سددېدو، وموليددديى درسددتوف پدده  ددددهددده بر

 :واچولې او وې ويل

 !ې، وانهرسېدراو بياته  -

 :رستوف، واب ورکړ

يدوې کلمدې د   چدې آن ددهدې    هدښدېد دده له خبرو نه داسدې بر !وکېه-

 دان خدورا زور راوسدتى دی،الړ او دهدده دياوندډ       رويلو لپاره يدې هدم پد   

 .ميز شا ته کېناست

نده پرتده پده کوټده کدې دوه جدرمن او يدو روس         دویلده  .دواړه چدوپ وو 

افسر هم ناست وو،ټول چوپ وو او په دې چوپتيداکې ،پرقدابونو دچدړو    

تليداتين،  .ېددل ل کددد من دخدولې شدړپهار اور  ددد دلګېدلو تړکهار او دبر
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 يسدته زه ک دوړه يدې لده جيبده راوو    بېد وخوړه،يوه دوه جي ۍچې کله ډوډو

دهدده هوټده خالاده کدړه      اوپه خپلونازکو،سپينو او څوکپنډو يوتو يې

،هوتلي ته يې ورکړه او وې يستهدسرو زرو سکه راوو او له هدې يې يوه

 :ويل

 .ئلږ ژر کو.هيله کوم -

 يداتين تده ورنېدږدې شدو،په    او تل څېدد رسدتوف پا .دزرو سکه،نوې وه

 :ده،هده ته وويلکېل ددداسې يو ټيټ آواز يې چې مټې اور

 .ک وړه دې ويورم جيبدچې  ئاجازه راکړ -

هدوکې خدورا ښدکلې ک دوړه ده او     !هده،ناڅاپه تک ژيدړ شدو،هوکې  

 :زياته يې کړه

 !وې يوره  وانه-

ه، ک وړې ،دهدې په من  کې پيسدو تده او   اخيسترستوف،ک وړه و

تلياتين،دخپل عادل لده مخدې شداوخواته وکتدل     .ياتين ته  يرشوتل بيا

 :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 دې -

 :خوار او بدمرهه ښاريوټي کې په پيسو،څه وکړم؟ او زياته يې کړه

 .کړه،چې زه  م يېااوس خو دې وکول،ر!ښه  وانه-

 :رستوف چوپ پاتې شو،خو تلياتين دوام ورکړ

بدده   ډۍئ،دلتده ډو سدهارنۍ وخور  ئ؟تاسو هم هدواړ ئتاسوڅه کو-

 .ک وړه راکړه!،راکهينه ده،سړی ښه پرې مړدږ

 .ک ددوړه يددې پدده منګولددو کددې راټينګدده کددړه     الس يددې وروهځدداوه او 

کدې   ه او دپطالنده پده جيدب   اخيسدت تلياتين هده و.رستوف هده پردښوده

يدې داسدې    ۍپدام يدې ورو دې پورتده الړې او خدول      په خورا نه.هنيستيې ن

 :ييواچې  لږه وازه شوه چې تابه وې
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 ک وړه مې په جيب کې ږدم،په خدورا سداديۍ اوچدا   !هوکې!هوکې-

يې سوړ اسويلى وويست او دبرندو پداس خواتده    بيا.يپورې اړه هم نه لر

 :لتلليو ورو والندې يې رستوف ته وکتل او وې وي

 څه خبره ده اوڅه شوي دي  وانه؟  يهوا! ښه -

دتالندې په شان شدلې دتلياتين له ستريونه درستوف او د رستوف 

دده او  ه شېبه کدې دده نده ه  نيمې،په  لېدستريونه دتلياتين ستريو ته و

 .ل تکرار شول لېدله هده ده ته ،څو له دا 

 :يلورته وو اوپه کراره يې نيورستوف،د تلياتين مړوند راو

 !دې خواته را ه-

رستوف هده په زور دکړکۍ خواته راوست او په کراره يدې دهدده پده    

 :هوږ کې وويل

 . دي ېاخيستوف پيسې دي او تا هده نيسد دا-

 :تلياتين  واب ورکړ

 شي؟څه؟ الی؟څنګه ته کوڅه ،څه -

او ناهيلې ته ورتده وې   يتاې خبرې،داسې شکنيزخو دهده دهه هند

همددددددا چدددددې .ې پددددده کدددددې څرينددددددې وېچدددددې دبښدددددنې هوښتنې،نښددددد

رسددتوف،دهده پدده اواز کې،دزاريددو سددندريزهږ احسدداس کړ،دشددک او  

دخوښدۍ او هممهالده   .ددد يمان يو ټيند  ديدوال يدې پده يويدل کدې راونړ      

درحددم احسدداس پدده زړه کددې را   دده پدده وړاندددې پردهدده والړ بدمرهدده يددې  

 .وایته رسولى  ایپ بايد،خوپيل شوی کاريې  نېدوتوخو

ه او د وړې او تشددې کددوټې خواتدده پدده اخيسددتو ۍلدده خددولتلياتين،خپ

 :ت  ت  او بنده،بنده ژبه وويل

پوهېږي خلک دلته څه فکرکوي،در ه چې هلتده يدې سدپينه     ایخد-

 .کړو
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 :رستوف وويل

 .شم ثابته کړم الیزه دخپلې خبرې په رښتينتوب ډاډه يم او هده کو

 ...ما-

ړي پدده ردږدددددو د تليدداتين دډار پلددې او رندد  الددوتې بشددرې ټددول هدد 

کتدل،خو  شول،ستريې يې دا خواهده خوا رهړولې، چېرته ښکته به يې 

ژړا هددږ  دهددده دپه ندده شددوې،ناڅا یداېدددرسددتوف ترسددتريو ورپورتدده ک 

 :ل شو،پيسې يې پر ميز وارتېږلې او په زاريو يې وويلددواور

دا بدمرهدده سددپېرې   ئ،واخلئدوديو ددوان ژونددد مدده بربددا   !يرافدده-

زړه مدور او بدوډا پدالر لدږ      رزمدا پد  ...ئمدا مده رسدوا کدو    ... ئا خلپيسې در و

 .ئورحمېږ

رسدتوف،چې ه دده کولده دتليدداتين سدتريوته وندده يوری،پيسدې يددې     

د دروازې په .،د دراوازې پلو ته الړييواې ،بې له هده چې څه واخيستو

 :وويل اواز يې هوني،مخ يې راواړاوه او په ژړددخوله کې ودر

 شول دا کار وکړې؟ الیاڅنګه کوزه نه پوهېږم ت!يهاپاکه خد-

 :تلياتين،هده ته ورمنډې کړې او وې ويل

 !يرافه-

 :رستوف  ان ترې شاته کړ او وې ويل

 .خلهيواماته به الس نه راوړې،که دې پيسو ته اړتيا لرې در-

 .ه وولوروارتېږله او خپله له مېلمستوندپيسو ک وړه يې، 
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ه کوټده کدې د سدواره پدوځ د     وف،پنيسد دهماهې ور ې په ماښدام،د د 

 .افسرانو ترمن  سختې تودې خبرې اترې روانې وې

چدې جګده ونده،ما  بدرنج      ې قوماندانۍ د يوه ټولى قومانداند ستر

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

 :،وويلو یو رن  يې له ډدره قهره تک سور شولرله ا

 . اندان نه بښنه وهواړېدهنډ له قوم بايدته !رستوفه-

کبلده خپلددې  ه او دوه  لده يددې لده دې   مېددا افسدر تورن،کريسدتين،نو  

 چې دخپل حيايت نه يې په کلکه دفدا  کدړې وه   رتبې له السه ورکړې وې

 .او دواړه وارې يې دښه زيار او کار له برکته بېرته خپلې رتبې يټلې وې

 :کړل چيدهرستوف 

هدده ماتده   .يدي واې ماتده دروهجدن و  زه هېچاته دا اجازه نه ورکوم چد -

 يدي وا،خو ماهده ته وويل،چې هده خپلده دروغ  يماووويل چې زه درواغ 

ورځ پيدرې تده    شدي مدا هدر    الیهده کو.خبره ده او دا زما دزړه او وروستې

لده  نده شدي چدې     ى،خدو هې دوک مدا دې تده اړولد     ي،يا مې حبه کړيوباس

ددې تدور لده    ،یوې د یوهواړم،کده هدده دهوندډ قومانددان د     چانه بښنه

 . 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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،تاسدددو دندددورو يماوڅددده  ئ،ويورئ،هدددوږ شدددئادددبر وکړ!پالرکددده-

چې دهده يوه افسر هال کدړې   ئيواافسرانو ترمخې دهونډ قوماندان ته 

 ...ده

مخدې شدوې دي،کده    چې داخبرې دنورو افسدرانو تر  دا زمايناه نه ده-

شدوې،خو ديپلومدال نده     یچې دا دهدو تر مخدې نده وا   څه هم دا به ښه وه

يم،زه دسدورو افسدرانو دکتدار خواتده راهلم،تودور مدې کداوه چدې دلتده          

 چددې تدده دروغ يدديوادهدده شددان نزاکتوندده پدده کددار ندده دي،اوس هددده راتدده   

 ...ېتور بد راکړ هده ددې بايد...ييوا

چې تده کدوم ډارن افسدر     ييوادي،هې وک نه  یداټولې خبرې په  ا-

دا چدا کلده    وف نده وپوښدته چدې   نيسيې،خو خبره په دې کې ده،هو ته له د

 ؟يبلنه ورکړهونډ قوماندان ته د دوئل  د، ېلې چې يو پيردار دليد

يدې دهدو خبدرو تده      يچې خپل بريدت ژويدل او پده تريدو تندد     وف،نيسد

ه چې نه هواړي دهو خبرو کې وريدډ شى،دافسدر   ددو،ښکار ىلنيوهوږ 

 .پوښتنې ته يې هم د سر په ښورولو،دنه  واب ورکړ

 :دقوماندانۍ افسردوام ورکړ

 ۍيواتاسو دافسرانو تر مخې د هونډ له قوماندان سدره،ددهې رسد  -

دې ته اړيږي (چ ودانيدقوماندان نوم بګ)چدانيپه اړه خبرې کوي،نو بګ

 .کېنوي یپل  اچې تا په خ

 .ييواکېننولم،هده راته وويل،چې دروغ  یهده په خپل  ا-

دې بښدنه هوښددتې   لدده هدده بايدهدده تدده څده اپلتدې ويلي،   نو،تا !ښده  -

 . یوا

 :کړل چيدهرستوف،

 .دي شونياخر دڅه لپاره،بښنه؟دبښنې هوښتل نا-

 :دقوماندانۍ افسرپه زهرده اوټينګه وويل
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تاسو چمتو نه ياست لده هدده نده بښدنه     تاسو نه مې داهيله نه لرله،له -

و د ټولد  او زمدوږ  ،حال دا چې نه يوازې دهدده بلکدې دټدول هوندډ    ئوهواړ

لدو  خپلده  ،یوا یچدې لدږ فکدر دې کدړ     ښده بده داوي  .په وړاندې ينهګاريې

و شدوره دا جدړه   چې پده کراره،بدې شدر   ی وا دوستانو سره دې مشوره کړې

دټولدو افسدرانو    برعکه،داسې بې خيالهته خو.یهوټه خالاه شوې وا

 الیپده مخکې،هرڅدده پدده ډايدده کددوي،اوس ندو دهونددډ قوماندددان څدده کددو  

ول ؟ديدوه بدذاتده پده خداطر ټد     يمحکمې تده ولېږ ينهګار افسر  بايدشي؟

همداسدې شدي؟خو مدوږ     بايدستاسو له نطره  !څنګه ؟يهونډ بدنامه کړ

چدې هدده وويدل چدې تده       چ،دې افدرين وي دانير نده کوو،پده بګد   داسې فکد 

سدتا   !که څه هم دا دخوښۍ خبدره نده ده،خوڅده وکدړو پدالره     .ييوادرواغ 

تددده دخپلدددې بيا،ئاو اوس چې،هواړي،روهددده سدددره وکړ. خپلددده ينددداه ده

تکددل  ليدددونې لدده کبددره بښددنه ندده شددي هوښددتى او دټولددوخبرو    يا انسددت

افسددر ندده بښددنه    ىاو سددپې ل مېړندديتاتدده دا يراندده ده چددې لدده يددوه    .لددري

او تاته دهونډ نوم او وياړ  ید لچ،يو مشر،زړورډيروادانيبګ .وهواړي

 هېڅ درنښت نه لري؟

 :ده ،وويلکېو دددقوماندانۍ دافسر هږ چې په ردږد

يددې کدده ندده يددې،نن دلته،سددبابه   تدده پدده دې هونددډ کددې يددو دوه ور ددې  -

څده پدروا    بيدا ه خو يې رې  ي او دکوم چا ياور به يې،تچېپوهېږې ی خدا

کدې    د افسرانو بده مدن   کېد پاولګرادس)) ييواڅه به خلک  بياچې  لري

خددددددو مددددددوږ تدددددده داخبددددددره خددددددورا يراندددددده  ((.ید یا شددددددوپيدددددددهددددددل 

 .موږته خورا يرانه ده!وفهنيسد!ده،هوکې

څ يددددې ندددده ويل،خودهددددده تددددورې  وف،چوپه خولدددده و او هددددېنيسددددد

 .رستوف ته ور اوښتې، ستريې ېونک لېد

 :د قوماندانۍافسر زياته کړه
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،خدو  ئنه وهواړن دی،زړه مو نده هدواړي بښد   تاسو ته خپل هرور يرا-

خوښده   ایشوي يو او کده دخدد   یزاړه افسران په همدې هونډ کې لو موږ

هدرور او  همدې هونډ کې به مرو،نوله همدې کبله دې چې دهونډ په وي 

چ پددددده دې خبدددددره ښددددده  دانياو بګددددد یويددددداړ مدددددوږ تددددده خدددددورا يدددددران د  

 دانيچې زموږ نوم او آبرو زمدوږ يدواز   ئپوهېږ یې خدايواز!آه.ئپوهېږ

 ...پانګه ده 

 :د او په خورا توده ژبه يې وويلېوف، پاڅنيسد

 ؟ئيوا،ته څه پې کې ييوا خو رښتيا!رستوفه-

سدپين شدو،کله بده يدې دې او کلده بده        درستوف مخ به کله سور او کله

 :يې هاخوا کتل او وې ويل

 تاسو. ..ئ چې زه ډدر پوهېږم تاسو داسې فکر مه کو!...نه!نه ښاهلو-

دهونډ وياړ او هدرور  ...زما لپاره..زه...ئونه کړ زما په اړه داسې فکر ديبا

خپدل هوندډ سدره مينده نده پده خبدرو        لده   زه...ئفکر کوڅه ...،یخورا يران د

،زه ئتاسدو پده حد  ياسدت    ...بده شدو   تېدر ښه ...بلکې په کړو کې په ډايه کوم

 :ستريې يې له اوښکو ډکې شوې وې.ينهګاره يم

 ؟ئينهګاره يم،ډدر ينهګاره يم،نور نو څه هواړ-

شدو،په درندې او سدورورې منګدولې يدې      راسدتون   دقوماندانۍ افسر

  :يې کړه چيدهاوږې وواهه او  رپ

 !افرين،يرافه-

 :کړه چيدهوف نيسد

 .یچې خورا ښه هلک د ما خو تل تاسو ته ويل-

 :وويل بيادقوماندانۍ افسر 

بده بښدنه    یاوس بده جاللتمداب راشدي او د   !...فهدا خورا ښه شو،يرا-

 کنه يرانه؟ترې وهواړي،
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 :رستوف په زارۍ زارۍ،وويل

ه ښاهلو هر کدار چدې رابانددې کوي،کدوم يې،خدو پده دې اړه والده کد        -

،هدر کدار چدې    .الینه شم کو یشاهد د یخدا...يڅوک يوه خبره رانه واور

 .ې،خو څنګه به ديوه ماشوم په شان له چانه بښنه هواړمي کوي کوي،

 .وف،له خندا شين شونيسد

 :رستن وويلکې

ې کرکده پده زړه کدې    چ لکده اوښ داسد  دانيه تاته تاوان وکړي،بايداب-

 .تاوان لري یتاته خورا لو ی،دا سر زوريسات

چددې زه يددې تاسددو تدده   یالدده کدده سددر زوري وي،دا يددو احسدداس د پدده و-

 ...الیويلي نه شم،نو نه شم کو

 :د قوماندانۍ افسر وويل

 :ه يې وپوښتلوفنيساو له د.ېخوښه د !ښه-

 شو؟ و څهيبهده بل خ-

 :وف،وويلنيسد

چې سر لده سدبانه    ې،داسې سپارښتنه شوىهۍ وهلو ان يې په نار-

 .دهده نوم له حاضرۍ نه هم ويستل شي

 :وويل ييددبر

 .کنه بل ډول نه کېږي.ل شياخيستپه رښتيارتبه و بايدهلک نه  دې-

 :هږ وويل خندنيوف،په نيسد

نده شدي،کنه   ناروغ ،نارغ،خو ه ه دې وکړي چې زما مخدې تده را  -      

 .وژنم يې

 .په دې وخت کې ژيرکوف کوټې ته راننول

 :هده ته مخ ورواړوو.ټولوافسرانو

 اشوې؟پيدته دلته له کومې را-



 

۹۳٢ 

،ماک او دهدده تدر واک النددې    ید یامر ورکړ شو ۍښاهلو دسیربر-

 .ټول پو ونه تسليم شوي دي

 ته باور لري؟!اپلتې مه هږو-

 .ليدما په خپلو ستريو و-

 !؟روغ جوړليدو ستريو ماک وپه خپل!تا-

هدده تده يدو بوتدل      بايدد امر،دعمليداتو پيل،پده دې ويداړ     ۍدسیر بدر -

 ؟ېته دلته څنګه او دڅه لپاره راهل.شراب ورکړ شي

ي اتريشد  هيدو !ئې هوڼد ته ولېږلم،دهمدې بدمرهه ماک په خاطربيا-

 کېدی،هددده تدده مددې دمدداک د راتدد  مبددار  کددړی يتاجنددرال لدده ماندده شددک

لده   که چې پده رښدتيا  ا څه شوي دي رستوفه؟داسې ښکاري لپه ت...ورکړه

 يې؟ ىراوتل حمامه

دلتده دا دوه ور ددې داسددې ډنددډورې هږددږي چددې واهلل کدده مددور خپددل   -

 .ا کړيپيد زوی

يدې   ىالودخبدر رښدتيا  .ور راننول او دژيرکوفد هونډ دقوماندان يا

 .ید یامر ورکړشو ۍسبا ته دسیر بر .ومانه بيا

 .لپاره جګړه پيل شوهباالخره،زموږ !ښاهلو

دی چدې دا جګدړه پيدل شدوه،کنه دلتده بده خوسدا شدوي          یشکر دخدا-

 .وو
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دو پده لړکې،پده براونداوا کدې د     ېد نا لورتده ،دشداته ک  يادوکوتوزوف،

د سديند  ( تدراون ) کې د( ېلين)ټول پلونه او دهه راز په ،پر سيند (نيا)

د اکتدوبر پده   . ن کړلړن  او ورا ،هده پلونهوروسته اوښتو تر له پلونونه

 د يلواد وسد .اوښدتل وله سيند نه هدم  (انه )درويشتمه،روسي پو ونه د

ارابدددددددو ،دپليدددددددو دډلو،دتوپونودکتدددددددارونو اود روسدددددددي پو وندددددددو  

د ور دددې پدده اوږدو کدددې د اندده دښدددار د پلددده دواړو    ا ېددد دمهماتو،خو

 .خواوو ته دوام الره

دتوپوندو   پو وندو  ورځ وه،دروسي رانييوه توده خو با (خزان) منيد

پده هدده   .ه،پل تدر خپدل چتدر النددې سداته     هونډې لده سدر  جګې اور،ديوې 

پراته وو،کلده  سيمه کې هرڅه چې ددهې هونډۍ په لمنه کې تر لرې لرې 

ناڅاپده بېرتده    بيدا  او کلده بده   ورک ا کېېدټال په زنګاورښت د ليونيبه د 

 يده اورشدلو الندې لده   ونکو لېداو هرڅه به تر لرو لرو دلمر تر  راښکاره

دکدددوچنى .ل لېددددشويوشددديانو پددده شدددان    وهدددوړکې دلکددده پددده هدددوړو  

 په سيند والړهاو دهده کليساکورونه ،دسرو بامونه  و کورونوسپينښار

 ددې لپداره روسدي پو وندو   يڼدو  دواړوخدواو لده  چدې  ه ليدد هده پدل بده دې   

ب دسديند پده هېدږه کدې     نيدو د دا.چدې تدرې واوړي  يرهل روان کړی وپرې 

لدده  ل چددېليدددمددو ه ب سدديندوننيددواو دا اندده د. دېکېددل ليدددڅددو بېددډۍ 

مداڼۍ نده خپلدې څپدې راتداو کدړې        ېوالړ او په يوه پارک کې لده  څو،وچو
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ب تېدږو چدې دنښدتر وندو پوښدلې وې      نيون ساحل کې د دايکهلته په .وې

او د ونو يڼو شينوالى چې په اوږدو درو کې يې د رازونو تر هېدږو لمندې   

ل چدې د وحشدي   ليدبرجونه مو دکليسا. هځولې وې، ان راښکاره کاوه 

ده هې کلدده دانسددان الس  کېدد نګله،هددده  نګلدده لدده شددانه چددې توددور     

د انددده  ې،سدددرونه راهسدددک کدددړي وو او هلتددده لدددر   ى نددده دیلرسدددېدور

دالرو چددارو  ديددآه پلددو،دهرو پدده لمندده کددې پددر دښددمن د بر  ېدسددينددهاړ

 . ېدښېدنښې بر

لو ملګرو سره پو ونو قوماندان جنرال له خپ شاد هرو په لمنه کې د  

والړ او پدده خپددل  ،پددر لددوړې هونددډۍديڼددو وسددلو او مهمدداتو پدده مددن  کې

تددر هددده ندده لددږ شدداته .څددارلېوخددوا سدديمې ا ن کددې يددې شددايبدداو دور ليدددلر

شدداتلونکو قددواوو تددده   ،،چې دسددترې قوماندددانۍ لددده خوا  ي کينيسددی 

 یقدزاق ملګدر   ىهده سدره راهلد  .ه توپ شا ته ناست وو، ديو یرالېږل شو

ې تېدر ،له ک دوړۍ نده پ  ي کينيسدی .وه ک وړه اوپټک ورکړلته ي يې ده

وخواتدده  ا او خددورا تندشددراب راويسددتل او هدددو افسددرانو تدده چددې شددا        

کدې ناسدت    شدنيليو يې،څوک په يونډو او څدوک هدم پده پلتدرو پده لمددو       

 .وو،دخوړلو اوڅکلو ست کاوه

 :،ويلي کينيسی

ې يد  چدې هدده مداڼۍ    شهزاده هم ساده سړی نه و اتريشىدهه !هوکې-

،ولدې يدې   ئوکړ مهربداني ! ښاهلو.دی یهلته جوړه کړې ده،خورا ښه  ا

 ؟ئنه خور

اسدتازي سدره خبدرې     هيدو لده  يو افسر چدې دقومانددانۍ ددهدې کچدې     

 :،خپل وياړ ياڼه،وويليې کول

 مهربددانيتاسددو !شددهزادهاطاعددت پدده تويدده يددې منندده کددوم   ۍدنددوکر -

مدو دوه   ،هلتهوشدو تېر،مدوږ د يدوه پدارک لده څنګده      ید یښکلى  ا.کوي
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 .ې اودماڼۍ ښکال خو کوډې کويليدو (آهوان)کبلۍ  ېښکل

ه راواخلى،خدو لده شدرمه    تېدر يو بل افسر چې زړه يې هوښتل يوه بله پ

ښدودله چدې دسديمې پده نندداره بوخدت       ،هدده تده داسدې     الیيې نه شو کدو 

 :،وويلید

 بيدا ي سدرتېر الهېڅ خبره نه ده شدوې او زمدوږ پلدي    ! شهزادهئ ويور-

په شنو کې،هده درې تنه څده شدي    آهدلته،دکلي تر شا.ديلي رسېدهلته 

 :او د پوره باور په نښه يې زياته کړه يوړ

 .به اوس په دې مانۍ ولکه ټينګه کړي هدوی-

 :، وويلي کينيسی

ه کدې يددې د  خولدد او پدده ښدکلې او لده اوبددو نده ډکده    !رښدتيا !رښدتيا ده -

 :، وويلیې د ژولو سره يو اريتپ

ړه مددې هوښددتل چددې  ددان هلتدده     ؟ززړه مددې څدده هوښددتل  !ئپددوهېږ-

 ، هده،دهدې کليسا برجونو ته چدې د هروندو پده لمنده کدې والړه     وروسوم

شددوقه  ددال   او پدده تنګددو سددتريو کددې يددې لدده   موسددېده،اشدداره وکړه،ووه

 .ه  لېدو

 .څومره به ښه و!ښاهلو!او-

 .او افسرانو وخندل

ې راهبد  لویيتااچې  ييوالږ تر لږه ددې راهبو ښځو د ډارولو لپاره،-

ا،چمتو يدم خپدل   خويندې هلتده شدته او يندې يدې  دوانۍ هدم دي،رښدتي       

 . وبښمپنځه کاله ژوند ور

 :يوه افسر چې ترنورو سپين ستريى و،په خندا يې وويل

 .شي دهدو زړه هم هلته په تن  شوي يي یداکې-

په دې وخت کې د جنرال سره يداور چدې تدر ندورو مخکدې والړ و،کدوم       

ته چې  ین کې ،هده  ايبنرال په خپل دور جڅه يې جنرال ته وروښود او 
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ن له سدتريو  يبيې،دور دانيو،وکتل او په خورا خواش یده ته ښودل شو

 :لرې کړ،اوږې يې پورته واچولې او وې ويل

 هددوی رښدتيا هدم   .ئيد واڅه چې دي،هده دي،تاسدو رښدتيا    !هوکې-

 دومره  نډ کوي؟ هدوی،خو ولې ی دیکړ ورته اورته پله 

، پده سداده کتدو    يده اپلو دښمن او دهدو مهمال له ور هاړې آله د رود 

لدويى   ورته شودو ته، د هدو له توپ نه سپين.دلکېل ليده،بينبې له دور

و نه لندډه شدېبه وروسدته لده لدرې نده د تدوپ اواز        ليدتر يد لوي.پورته شو

و د پلده خواتده يرهدل    سرتېره چې څنګه زموږ ددل شو او دا ښکارددواور

 .وروړ

،په موسدکا د جندرال   يسدته يدې وو  ،يوه ژوره سدا څېد،پاي کينيسی

 :او وې ويل ورهىخواته 

 جوړه شي؟ ډوډۍخوښه مو نه ده چې يوه مړۍ !څنګه ! جاللتماب-

 :،وويليرال بې له هده چې دهده  واب ورکړجن

 .شول  نډنيي خورا سرتېرو نه شو،زموږ  ښه کار- 

 :،وويلي کينيسی

 .وای ىته ورهله مو نه ده،که زه يو ل هلخوښ!جاللتماب-

 بيدا مخکدې ورکدړ شدوې وه،    جنرال هده سپارښتنه چې په پدوره تويده  

 :تکرار کړه او وې ويل

،لکده هماهده شدان چدې مدې      ييواهيله کوم دپوځ سورو تده و !هوکې-

تدر ټولدو وروسدته لده پلده نده واوړي        دویمخکې سپارښتنه کړې وه،چې 

خده پدر پلده    پلده تده اور واچوي،خدو ترهرڅده دم      و نده وروسدته  ددد تېراوتر 

 .داور اچولو مواد په ښه تويه وڅاري

 .ډدره ښه ده،جاللتماب اطاعت کېږي-:، واب ورکړي کينيسی

و،ورهدږ کدړ او ورتده وې     ى،هده قزاق تده چدې دده دآس سداتونک   هده 
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ته يددې پخپلدده وروسدد. يراواخلدداو ويددل چددې دده ک ددوړه او تپددک راټددول  

زين تده ور ودانګدل   دآس  په چټکۍ ياو درندوال ي،سره له ټول څوربوال

 :او افسرانو ته يې چې په خندا يې ده ته کتل وويل

دې سدره   لده او.ا کې دښدځينو راهبانوپوښدتنه وکدړم    م چې په کليس-

 .هه کړل پر نرۍ،کږې،وږې الرې ور دهره پر لمن، يې

 :قوماندان ته مخ ورواړوه او وې ويل يچجنرال دتوپ

کوي،ښدده بدده  ی،وزيدداري سددړی سددتړئکينوزيدداره مدده !هښدده سددرکار-

  .ئويور بيابياچې توپونه  یداو

 :ل شوهدددقوماندان سپارښتنه واور

 !لومړی توپ،اوربل-

کڼوونکى نيزاوسددپ ه ېدددوخو يددهاتددوپ پدده خددورانرمۍ لدده    یلددومړ

و دپاسدده،دهدو سددرتېردهونددډۍ پدده لمندده کددې دخپلو  اواز پورتدده شددو او

منه ال کې چدې لده دښد    ای  رو پلګېديولۍ هږ لمن وهځوله او د دتوپ د

 ،نددری لددويى پورتدده شددو اوشددېبه وروسددته هلتدده دچدداودنۍ هددږ     ه لددرې و

 .ل شوددواور

و،پدددده خوښددددۍ ددې ددې هددددږ پدددده اورڅېددددرو او افسددددرانو سددددرتېرد

و شور ته چدې لکده دالس   ال او دخپلو پو يانوشر څېدټول پا .وهوړددې

پو ونددو دل ،کتددل او ددښددمن  ددښددکار يددهاپدده رهددويي کددې ورتدده لدده ور  

پده  .دونکې ديکېد  ېدنېدږ چدې لده لدرې نده دې خواتده را      لهليدا يې  ېدخو

 لده هېدږې راوول او دتدوپ دهده    کې لمدر پده بشدپړه دوريځو    همدې شېبه

ونکو شدددلو سددره  لېدبښددوونکو دهددږ دلمددر لدده ژوندد  ىزړونکدد ىنييددواز

 .وو ياو روح پالونک يخورا خوښي بښوونک،یيو ا
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سدر   هاو دپله پ ې شوې وېتېرپاسه د دښمن دتوپ دوه يولې له دپله 

 .و ديرهل خورا يڼه يوڼه وهسرتېرد 

کددددې لدددده آسدددده کددددوز شددددو او  ييانيمدددد،دپله پدددده سددددیي کيرنيسردا

ارې ټددددې دهددددده هددددټ او درونددددد ان دپلدددده پددددر ک   يڼددددې يددددوڼ .ددددددودر

 زيددن کددړي دویکلدده بدده يددې وخندددل او خپددل قددزاق تدده چددې د  .ورکېښددکود

،وروکتدل او  لي وو او ترده څدو يامده شدا تده والړ و    نيوآسونو يې له جلوه 

و ديڼده  سدرتېر ،ديالړ ش،هوښتل وړاندې ي کينيسی سردارهمدا چې 

دپلده پدر    بيدا اوهدده يدې    ېپرې ورهلزور څپې  د چيويوڼې او دهدو دکرا

 .پاتې نه و ور پرته له دې چې وخاندي،بل هېڅ ،هده.ارې ورکېښکودټک

و،دهدو پددر يابويددانو، سددرتېري تدده چددې پرسددرتېرقددزاق هددده سددواره  

 :کړه چيدهاو وړاندې ته، اډيو ورخولآسونو او ي

 ؟يچې جنرال تېردږ ئ؟نه وينالیشي کوابر نه !وروره!آه-

هددددو ي بدددې لددده هدددده چدددې جنرال،دهدددده پدددرتم او  سدددرتېرخدددو سدددپور 

پام لده، نيوکېښدکود او دده مخده يدې     یوته چې له هرې خواويې دسرتېر

  :کړه چيده،ئوکړ

 .ئابر وکړ،ئ،لږ چپې خواته شئله مخې لرې ش!اې وطندارانو-

يددډې  ې يددې سددرهنيزمګددر وطنددداران،اوږه پدده اوږه سددره تدداو شددوي،  

زه تويده پدر پلده ،دوړانددې     يد ا،په ډلده  يل شد بېد وډې،بې له هده چې سدره  
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،چې د پله له کټارې نه ښدکته ښدکته   ي کينيسی سردار. ت  ه ه کوله

پدده اندددازه   شددر وشددورنه ډکددې او ، اوبددو تدده کتددل داندده دسدديند چټکددۍ   

چددې پدده خددورا سددختۍ سددره اوښتې،ښددکته    لېيدددلاوچتددې يدداهي څپددې  

ه دمخکدې  بلد له و نده وروسدته،يو  ددد اودې او په ير ندو کدې ترت  کېپورته 

رتدده دپلدده سددر تدده را   ېخددو کلدده بدده يددې چددې سددتريې ب   .کددولې دو ه ددېېددک

او تکدراري مګدر ژونددې     يدوډول و سدرتېر واړولې،هده به هماهده شدان د   

سدر،پټک   رپد  ېيد  ي چې پوښ لرونکې خولۍسرتېرده دهه .لې ليدڅپې 

خوليددو النددې يددې  تراو  اوږهه لرونکددى توپدک پده   نيدز  هتېددرپده شدا،اوږده   

ې،تر دښدېد زې بشرې چدې لده سدتومانۍ سدره رږدې شدوې بر     کېوچې ادو

بې پروا خپل ستړي يامونو په هدو  هدویچې يې ل ليدول اوتېرستريو 

خپلده دپلده سدرته راوړې     دویسريښيزو خټو کې وړاندې کشکاږي چدې  

ديدوډول او تکدراري    يندکو  په هاړه افسر لکه دانه دس ه يوکله ب. وې

ونه بده يدې   سدرتېر چې له ،   هوندې  يدونککېاپيدمن  کې راڅپو په 

ډول اوتکراري څپو په مدن    ديو وسرتېرې توپير الره،دمخ په روانوڅېر

و پده زورورو څپدو کدې کدوم     سدرتېر سته او کله بده د پلدو   داکې  انته الره 

 ...راکوز او  سپور پو ي له آسه

ي سدرتېر لده شدرابو مسدت     يهاوروسته يو ډله خوشاله او له ور تر هده

کړې او په ينډه کې يدې   هله هدو نه يوتن چې دکو  لمنه يې لوړ.روان وو

 :وهلې وه ،په خورا خندا او مستۍ يې السونه ښورول او ويل يې

چې څنګه يې دتوپک په قنداغ  یاېدکه پوه!نه پوهېږې يرانه ياره-

 !ه هاښونو وويشتپ

 :ي په کړس کړس وخندل او وې ويلسرتېرهلته بل 

 .خورا خوندوره هوښه وه يدسرکوز-

،په دې سدر خدالص نده شدو     ي کينيسدی شدول،خو   تېرهده هم الړل او 
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چې چا دچا هاښونه ورمال کړي او په دې هم پوه نه شدو چدې دسدرکوزي    

 .خوندوره هوښه چا خوړلې وه

 :ه ژبه وويلنيزپه خورا قهر او هند ييددبر

ي اخيسدت پسدې   يسديور  ل چدې يدواکې دمدر    ېدهدوې داسې تښت-

ي چې خدورا  سرتېر وان .يټول به اوس قتل عام ش ې کاوه چېاوتوور ي

شددول دخپلددې خندددا مخدده     الیيددې کددو  او پدده ډدددر زيددار   لرلددهخولدده  يددهلو

 :،ويلنيسيو

،هدده دتدوپ   !ه شوه کاکدا تېرله څنګه  ۍپوهېږئ چې څنګه مې يول-

 ې ما ويدل سدا  چ خ کې يو هږ پورته شوبېې دهوږ په دوم،داسې ميوله يا

مر  کدړي کده    دواني دې مدا   یوخته،داسې چې مه کوه پوښتنه،خدا مې

 . يماوبه دروغ و

داسدې پده ويداړ کولده چدې يدواکې دهده ډار         کيسهدا دخپل ډار  ،هده

 .دډدر وياړ خبره ده

ندورو هددو   ياډۍ را راونه وه چدې   هشا ته يې داسې يو.شو تېرهده هم 

 .ې شوې وې، هېڅ ورته نه وهتېرياډيو ته چې تر اوسه پورې 

 يليوه داسې دوآسيزه المانۍ ياډۍ وه چې تا به ويدل د کدور ټدول کدا    

ددهې ياډۍ،شاته چدې يداډيوان يدې يدو     .ړي ديپه کې بار کيې او کپړي 

ې لرونکددې هددوا تددړل شددوې    ښددکلې،بريه او د هټددې هددوالنځ  و، ىالمددان

پدده پرتددې توشددکې يددوه  واندده ښددځه چددې کمکددى    و يددکڅو رديدداډۍ پدد.وه

تکې ،سدرو اننګدو لرونکدو    ،يوې روهېله يې هېږ کې و، شومما دهېږې

داسددې .وو د زړې بددوډۍ څندد  تدده ناسددت   سددپينې المددانۍ پېدلددې سددره  

لو لپداره  دانګړي   ددد د لېږد هاتريشي کډوالو لده ښدار   ه چې دهوددښکار

ځو تده سدتريې   و دهدو دووښد  سدرتېر ټولدو  .اجازه ليکونه ترالسه کړي دي

پده ټدولې هددې مدودې کدې چدې يداډۍ پده آرامده ديدامونو پده            .ينډلې وې 
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ټددولى ټددوکې ټکددالې او ملنددډې   لدده،دهدوې ددتېرلدده څنګدده   دویواټددن د

 دټولدددو پدددر بشدددرو يدددوه داسدددې .يدددوازې ددهدددو دوو ښدددځو پددده هکلددده وې 

، ې يدې دناپداکۍ څريندونده کولده    موسکاچې ددهو دوو ښځو په باره کد 

 ...وه ا خو رهر

شدونډو پېدلدې تده کتدل      ره،موسکا پد لافسر چې مڼه يې خوړ يپليو،

 :او وې پوښتل

 ؟ئچېرته  -

 .سړي دستريو په تړلو،داسې اشاره وکړه،چې نه پوهېږي الماني

 :افسر خپله مڼه پېدلې ته ورکړه او وې ويل

  .ستادې وې.خلهييوا؟ ئهواړ-

 وندور  ټولو هدو ،دي کينيسی. هاخيستاو مڼه يې و موسېدهپېدله و

وه،هدو ښدځوته  نارينو په شان چې پر پله وو،تر هده چې ياډۍ پناه نه ش

او په هده کې ناست کسان له سدتريو پنداه شدول     ۍکله چې دهه ياډ.کتل

ي او دهدددو هماهدده پخددوانۍ خبددرې سددرتېر پخددوانيهماهدده  يسددرتېربيا

هده شدان چدې   .لددوې،دې حال ترهده دوام وکړ چې يو وخت ناڅاپه ودر

ښېږي،دپله په وروستې برخه کې دياډيو دکوم آس پښده  زياتره وخت پې

ه پده الره  او سدتري  يو نور ټوله دې ته اړوزي چې ودردږبنديږې،دريږي ا

 .يپاتې ش

 :و هږ وکړسرتېر

  .؟هېڅ نظم نه شتهئولې ودردد-

کتدل او مدخ وړانددې يدې زور     يدې  ا پداتې وو ،يوبدل تده     ېدد ټول له خو

 :له هرې خوا نه شروشور ج  وو.واهه

،يدوه شدېبه   يي هلدې و ی؟ولې خدائچېرته زور وه!ې کېښکاږهمه م-

چدې هدده    ئهلته يور...ئويوربه که پله ته اور ورواچوي ال بل څه .ئتم ش
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 ...پردږده،پردږده...اخيستافسر يې پسې و

ناڅاپده يدې يدو    .پله الندې د انه د رود اوبدو تده کتدل   تر ،ي کينيسی

څيز هدږ وچدې    یوم ډدر لودک.چې ده ته خورا نوی وداسې هږ تر هوږه شو

 .ددده او يړز په اوبو کې ولوکېپه چټکۍ رانېږدې 

ته نېدږدې والړ و،دهدږ    یو  اددی چې هلته په اوبو کې دلوسرتېريو 

 :وويل يې په انديښناک اواز ددپه اور

 !بل شوفکر کوم چې اور-

 :وويل دانيي په خواشسرتېريو بل 

 .چې تلوار وکړوي موږ دې ته ه ه و-

،پوه شددو چددې هددده   ي کينيسددی. ا شددول ېدددټددول پدده خو  بيدداخلددک 

 .هړمبهاری دتوپ هږ و

 :هده وويل

 .ئژرژر الره خالاه کړ!ئهلته ويور! ئآس راوله،الړ ش!آه قزاقه

پرلدده پسددې نددارې يددې  .هددده پدده خددورا سددختۍ  ددان آس تدده ورورسدداوه 

و شاته ددې لپداره زور  سرتېر.وهلې او په نارو نارو کې يې مخ ته چو کړل

ي،خدو بېرتده دده خواتده داسدې راکدوچ شدول       نيزې هده تده الره پرا واهه چ

خدو پده دې ټيدل ماټيدل کدې هې دوک       .چې دهده پښې ترپښو الندې شوې

 .خپله ترسخت زور الندې و هدوی که ينهګار نه وچې 

،دشددا لدده خواندده يددو ډډ او لدده تربګنددۍ هددږ      پدده دې وهلددو ټکولددو کې  

 :ل شو چې ويل يېددواور

 .خينځيره! ،ورکېږهيماو،تاته ي کينيسی، ي کينيسی -

 ،شا ته وکتل او له پدنځله يامده لرې،دمخدې تلونکدو    ي کينيسی

،تورسدددتريى، يېماشدددورپه مدددن  کدددې   اوشور پرينوديڼددده يدددوڼې پليو

يدې څدټ تده کدوزه      ۍخدول  چې ليدوف ونيسواسکا د څنىجړ سوررنګى،
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،پدده خددورا بددې ی وانددانو دود دکددړې او کددو  يددې لکدده چددې د  انښددودو  

 .و ىسر اچول رو پداوږ ۍيواپر

ه او ېدشددداندده لکدده اور داسددې  دانيوف،چې لدده قهددر او خواشددنيسددد

دستريو توريې ،په سپينو کې د شدلو په شان لمبې وهلې،په نا ارامدۍ  

 .لې او ښورولهنيويې خپله توره په نازکو او ښکلو السو کې 

 :کړل چيده ۍي کي،په خوښنيسی

 په تا څه شوي دي؟!دا ته يې واسکا!اوهو-

 نوف،خوله الپسدې خدوره شدوه او سدپي    نيسد خورا قهدر نده د وسکاد  د 

،بدوئين ندومى آس  يبدهده تور،ښدکلى،عر .لدښېدهاښونه يې ترې وبر

و سدره يدې لده    ېدڼشد ه او ېدمدن  کدې يدې سدر وڅانډه،وشدڼ      و پده نيز،چې د

ول او کده دهدده   سمونه يدې دپلده پده تختدو وټکد     .خولې نه  ګونه باد شول

ارې ندده  ددان وړاندددې سددين تدده    ه کټدد،آس بدده لدد یښددي واپردڅښددتن هددده  

 .یوا ىارتېږل

 :هده چدې وهلې

رښتيا،رښتيا هم لکده دپسدو پده    !دپسو يله د،دپسو!یدا څه حال د-

،ياډۍ ته الره ورکړه،کنه په توره به ئودردږ...ئوکړ ،الرهئلرې ش! شان

دې ټوټې،ټوټې کړم او په رښتيا يې خپله تدوره لده هدالف نده راوويسدتله      

 .و يې ويواښولهددرو،ښودداو په ښور

ل،اوښدتل او وړانددې   ددتاو هي،ټول په خورا وحشت لده يدو بلد   سرتېر

 .،ته ورورسددددداوهي کينيسدددددیوف،هم  دددددان نيسدددددد.دلېدددددوروسدددددته ک

 :و سره سم وويلسېدور ،ته دي کينيسی وف،نيسد

 ؟يهلڅنګه دې نن شراب نه دي و -

 :وف، واب ورکړنيسواسکا د

ګدا پدورې   بېه سهاره تر دسر دتودولو وخت ورکوي؟ل چاته دوی ياا-
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ي له دې خوانه هدې خواتده او لده هددې خوانده دې خواته،همددا      سرتېردا 

چدې جګدړې تده شدو      ئخو نه پوهېږم که جګړه ده،پردږد.کشول دي او به

 .،خو دهه څه چې موږ کوو،پرته له جګړې نه نور هرڅه ته ورته دي

 :کو  او دآس  ل ته کتل، وويل ی،چې دهده نوي کينيسی

 ؟ید یدې نن داسې  ان جوړ کړڅنګه -

 لوف،دخپلو ښددکلو جددامو لدده جبدده پدده عطددرو لړلددى يددو دسددتما  نيسددد

 :ه او وې ويلنيو،پزې ته وي کينيسیراوويست،هده يې د

،هداښ  ېته روان يم، که مې ږيدره پاکده وهل  بله الره نه شته،جګړې -

 .دي يهلعطرو مې و مې برس کړي او ښه

وف ټيندد  نيسددق ،د د،له هددده سددره مددل قددزاي کينيسددی ىدندد  وندد

تکددل چددې خپلدده تددوره يددې ن ولدده او دليونددو پدده شددان يددې دزړه لدده تددل ندده      

وکړچدې دواړه افسدران پده خدورا      اهېدز ،ټولو يواکې خپدل  هلېرمباړې و

 نيسدي و مخده و سدرتېر خوارۍ  ان دپله بلې خواته ورسوي او دهدوپلدو  

هددده تدده د  بايددد،هده ډيددروال چدې ده  ي کينيسددی.لددددتېرچدې لدده پلدده نده   

کړ او دخپدددل ماموريدددت تدددر سدددرته    اپيدددد یوا ىندددرال فرمدددان سدددپارل  ج

 .رسولووروسته، بېرته راستون شو

 .ددبرخې کې ودر ۍ،چې الره پاکه کړه،دپله په وروستوفنيسد

هده دخپدل آس قيدزه دم پده دم  کده را کلکولده چدې دهدده آس دندورو         

او  لو سره هددو تده زور ورواهه،سدمونه يدې پر مکده ټکدول      ليداسونو په 

ه ېدګپر پله د سمونو سندريز هږ،داسې شدرن .تريې هدو ته ينډلې وېس

روان دي،حدال داچدې هلتده څلور،څلدور      هچې تا به ويل يدوازې څدو اسدون   

 .لرسېدتنه دسورو پوره يوټولګى روان او دپله بلې خواته و

ي چددې دپلدده دسددر پدده خټددو کددې نښددتي او لدده     سددرتېردپلددي پددوځ يدد   

،پدده ته چددې نددوې جددامې پدده هاړهوسددرتېر،دسددواره پددوځ ا پدداتې و ېدددخو
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ل ،پدده هدددې رخددې او کرکددې    دددد تېرلدده څنګدده   دویسددندريزو يددامونو د 

دو پده  کېد کتل،لکه دتل په شدان چدې دپدوځ دوه بېالبېلدې ډلدې دمخدامخ       

 :وخت کې يوبل ته يوري

ټ پردد وستي وې،ته وا چې جامې اه ېاو نو ې وانانو داسې ،ښکل-

 .یته روان د

 :يوبل تن هږ وکړ

؟نددو دڅدده لپدداره يددې خو ددولي دي،يددوازې    ئفکددر کو څدده اسددونددو ت-

 .دنندارې لپاره

تده خټده ورشديندلې     يره چې آس يدې پده  داسدته کدې يدوه پلد      سوا هيو

 :وه،په ملنډو هده ته وويل

 .هلکه دوړې به نه کوي-

 :ي چې په لستوڼى يې خټې له څېرې نه پاکولې،وويلسرتېرپلي 

اچدولي   يکدې پدوټ ،پښدو بده   یوهلدې وا  الره پلدې  ير ندي که تا دوه -

دلګدى  .نده هدم ال ښده    خو تاسې لکه مرهدانو هونددې الوزي،لده هددو    ،یوا

له السه يې مالخمه شدوې وه،پده ټوکده     يته چې د پيټ يسرتېرمشر،هده 

 :وويل

بده داسدې سرسدام نده      بيدا ،یوا یآس سدپور کدړ   رکه ته چا پد !نهيکزي-

 .یوا

 :سواره هږ وکړ

،چدو دې کدړي او   يږدس د لينګيدو تدرمن  کې  آس څه وي؟يو لرييدز آ -

 .ېد ي 
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پده  ي هم ،په چټکۍ له پلده نده اوښدتل او دپلده     سرتېردپلي پوځ پاتې 

 کدې ټدولې يداډۍ وخدو     ایپه پد .کې يې نرۍ کرښه جوړوله وروستۍ برخه

کندددډک هدددم دپلددده سدددرته     ىاو وروسدددت يندددو يوڼددده کمددده شدددوه    ې، ېدددد

انددې  دښدمن پده وړ  دپلده آ پلدو د    ىلټو پروسدوف،نيسديوازې د.رسېدو

ده،لدده الندددې کېل ليدددال دښددمن لددرې لددرې  لدده پاسددههددره  د. ي وپدداتې شددو

لو نده و، کده مخدامخ هوندډۍ چدې مخده يدې        ليدد دپله له سدره ال د  يعني،

ورسدته زيدال    نديم ه لده  ېدد لې وه،له هدې درې نه چې سديند پده کدې به   نيو

ورست بې وندو واټدن    نيم د او همدا لې وه،نيو،د اف  مخه واټن نه درلود

 .ل ېدد ل راير ېدد قزاقدان پده کدې ير    کېو چې ډلې ډلې څدارون  یاهده  

وه ېلده پاسده ښدکته راښد     ۍاپده لده هددې ندرۍ الرې نده چدې دهوندډ       خو ناڅ

هددده  .ي او څددو توپونددو راښددکاره شددول   سددرتېرجدداميزه   شددوې وه،شددين 

پده خدورا چټکدۍ لده هوڼددې نده راښدکته         يکقزاق څدارون .فرانسويان وو

 هټولوه ه کولد ، وسرتېررانو او که څه هم ددينسيوف،سپورو افس.شول

ا شوي وو،بل دهرڅده پده   پيدترمخ را دویپرته له هده څه نه چې ناڅاپه د

هددده تتددې څېددرې څددارلي چددې پدده   دویهم بيددااړه وهږيددږي او ويوري،خو

ل ېدد پوه دوی.دې او ورکېددې کېد ا پيدد ترستريو  دویافاونو کې د ېلر

ن آسدددمان شدددي بيالددده هرمدددي نددده وروسدددته    .ي ديسدددرتېرچدددې ددښدددمن  

ب پرسدديند اوپددر توربخنددو  نګلددو   نيددولمددر شدددلې د دا  يونک لېددداود
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 . مروړل شوي هرونو او دهدو پرشاوخوا لمن خوروله

مخدامخ هدره نده    لده  که څه هم زوروره چوپتيا خدوره وه،خوکلده کلده بده     

د .دهکېد ل دددې خواکې اور،په قوماندانانودچدو هږ د تروم او، ددښمن

شدپږ اوه  د. پرته بل څدوک نده و   و ډلووړو څارونکله دښمن په قواووکې د

ددښدمن ډزې بنددې   .کدول  ېخدالي دښدتې هدده سدره لدر      ه په واټدن متر سوه

ندده  ي،ډان  پېېلې،له رازه ډکده او ناڅر شوې وې او دا هماهه يواښمنه

 .لویسره بېيې دوه دښمنې ډلې  چوپتيا وه چې،

ۍ ددد چدې د مدر  او ژوندد دتراژ   ،و ېيو يام لر هدا حالت له هده حالت

يې يو هدم   له ډلې نهونکو ددتېردهده کرښه چې .سره جال کوی رۍ کرښهن

او  ديد ،چې دهده بريهې وک په دې نه پوهېږ.شوی نه دي رته راستونبې

کرونددددې،دهدې وندددې  ې؟ څدددوک دي؟،دهددددى دیکرښدددې آپلو،څددده شددد 

لي دي،څدوک دي  نيدو اودهده بام شاته چې دلمر شدلو خپلې هېدږ کدې را  

 ددد ي،خوټول هدواړي پدوه شدي،تر دهده بر    هې وک نه پوهېږ او څه کوي؟

نددددددده اوښدددددددتل خدددددددورا وحشدددددددتناکه دي،خوټدددددددول هدددددددواړي چدددددددې      

سدره لده هدده چدې ندن روغ،جوړ،مسدت او لده هرڅده بدې          !ئپوهېږ.واواړي

، ژر وي کدده ودنددورو انسددانانوپه مددن  کددې ژونددد کددوپروا،د ددان پدده شددان 

وروسته،اول وي که آخر،دې ته اړيږو چې دهه الره ووهوو او په دې پوه 

پوه شو دمر  آه پلو څده شدي دي    بايدوهلته څه دي،لکه هده شان چې ش

 .او څه کېږي

دو پده  کېد ږي هرهده څوک چدې ددښدمن سدره دالس يريدوان     کېتوور 

،لدده دې ندده پرتدده د بددل شددي پدده اړه فکددر ندده کددوي او همدددا    دي درشددل کددې

احسدداس د همدددې شددېبو دپېښددو دخوښددۍ داحسدداس ترڅندد   ددانګړی  

 .پرتم او  ال وربښي

هونډۍ ددښمن د سورو پو ونود کرښدو پده سدر دتدوپ د ويشدتل      پر 
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راټدول شدوي افسدران خدواره واره     .شوې يدولۍ دلدويى کرښده خدوره شدوه     

خپدل آسدونه    سدورو ه ده کولده چدې    .ته مخده کدړه   ای شول او هر چا خپل 

پدددر .نو کدددې وسددداتي يواسدددره سدددم او هدددده پددده خپلدددو ټاکدددل شدددويو  ددد       

تده چدې دښدمن پده کدې       ۍنډهويا هدې ،ټولو .پو يانوچوپتيا خوره شوه

،قومانددې تده سدتريې پده الره     هدم دخپدل قوماندان   اکتدل او يد  ،و مېشت

داسددې .ې شددوېتېددرې او دريېمددې يددولۍ هددم د سددرونو دپاسدده   دويمدد.وو

پده هددو   نده   ۍپه سورو پو يانو ډزې کوي،خدو يدول   هدویه چې دښېدبر

انددده هدددده خو سدددورو داخدددوا .لېدددددلږ ېبلکدددې دهددددو ترشدددا چېرتددده لدددر   

ان پدده   د قومانددد  يددي وا،تدده بدده   وددتېرپدده   ۍدهددرې يددول   کتددل،خوټولو 

ه،تر هدده بده چدې يدولۍ     نيدو قوماندې،په ناورته څېرو،سره ورتده حالدت   

ه،خپلې ساوې به يې په يويل کې بندولې،هممهاله به پر رکابونو ددتېر

 ټول بې له هده چې مخ واواړوي،.لمېدرته خبېل او هممهاله به څېدورپا

ه کتل اوپه خورا  ير يې د خپل انډيوال بشدرې  ه يوبل ته څنګستريو ل د

 .او ستريې څارلې

و دشددونډو پدده  څېددرپددورې دټولددو د   يچتددر جددار  ېلنيددووفه نيسددلدده د

 .ل کېدده ليدد حالدت   ا،يو رنګده ددشاوخوا او ژامې الندې د يبڼۍ او ردږد

و تده يدې داسدې ورکتدل چدې يدواکې       سرتېردلگى مشر،تندي تريو کړ او 

راهلدي  دوان    دحربدى ښدوونځي نده   .کدوي تده دسدختې جدزا يدواښ      هدوی

 .دهددرې يددولۍ لدده هريددذار سددره  ددان خددورا ښددکته خمدداوه      ميرونددوف،

ک نومي اس چدې  يچيرا او مست ىخپل ښکل په چپې خواته، رستوف،

يدوې ډلدې مخدې تده     چدې د  هدښدېد هده ته داسې بر.ده ناست وکېيوډيوډ 

ه چې بری پد  یډاډمن د یاو د ی دیشو ازموينې لپاره راهوښتل دداسې

هدده ټولدو تده داسدې پده  يدر او ندانواتو کتدل چدې يدواکې           .یکې حتمي د

ه ددښدمن يوزاروندو   څنګد  یدهواړي له هدو نه هيله وکدړي چدې ويدوري    
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يدواښ   خو دهده په څېره کې ناڅاپه هماهه ديبڼۍ اوی،ته ټين  والړ د

 .ېڅريندونکې نښې راڅريندې شو

ا شددداخوسدددې لرې،نېدددږدې اوپرله پآس سدددپور، پددده خپدددل وفنيسدددد

 :کړه چيدههده ، ه ليدچور

اوي چددددددددې هلتدددددددده کددددددددوږ وږ خددددددددو ي او درندددددددد  یدا څددددددددوک د-

 .ئماته هوږ واوس بايد،ټول یدا ښه کار نه د!کوي؟ميرونوفه

وف څېره،دهده له لنډې مخ پورتده پدزې سدره ،لده يڼدو      نيسدد واسکا

چدې پده قدوي ،لندډو يوتدواو تدورو       تورو څڼو،لنډ خدو ښدکلي انددام سدره     

 و،د ىلنيدو  ىالست ېتور کېون لېديې دخپل  ړلي الس کېويښتو مرو

وي،ټولده لمبده    يهلبوتله يې و چې دوهڅېردهدو شپو په  بياه تېرپه ، تل

او داوبددو  يددوازې هددده پدده نددادوده بڼدده تددر بددل هددر وختدده تددک سددور.لمبدده وه

او  لکده مرهدۍ داسدې پورتده     خپل ديڼو څڼدو سدر   څکلو په وخت کې يې،

آس نده   بدې خپدل بدوئين ندومې عر    په وړو پښو يې په داسدې بدې رحمدۍ لده    

وته اړول او نېږدې و چې ددښو درداسې کړس ج  کړ چې آس په دووپ

هدده آس چدو کدړ او دندورو سدورو      .هم شا خواته له هده نه هو دار شدي   ید

 خوا ته ورهى او په جړهږ يې پر هدو داسې هږ وکړ چې خپلدې تومدانچې  

 نېدږدې واتده  رسدتن، خ يکدقوماندانۍ نه درالېږل شوي افسر بيا.ئويور

بريتدور  .شو،هده پرسورورې او ارامۍ اسپې دده هرکلي تده را روان شدو  

رستن دتل په شان خورا جدي خو سدتريې يدې تدر بدل هدر وختده زيداتې        يک

 .لې لېد

 :وف ته وويلنيسهده د

څدده خبددره ده؟توددور کددوم خبددره جګددړې تدده وندده رسددېږي،هيله ده چددې  -

 .بېرته شا ته الړ شو

 :وويلوف ترشونډو الندې، نيسد
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او چې کله يدې  .واهلل که دشيطان هم دهدو په کارونو سر خالص شي-

 :يې کړه چيدهې،لګېدستريې د رستوف په خوشاله او مستې څېرې و

هماهددده ورځ چدددې تدددا يدددې د     ېدرواخلددده داد!واخلددده!وا رسدددتوفه-

 يکنه دبېدمه پو ي زده کدوون نيااو دخوشال او له د. و هيله لرلهرسېدرا

 .شونډو راخوره شوه روسکا پو يې دمننې مليدپه 

پده همددې وخدت کدې     .هۍ يدوړې مداتولې  نيکمررستوف په زړه کې د

وف پده تلدوار   نيسد د.د کنډک قومانددان راښدکاره شدو    و،چې دپله دپاسه

 :دهده پلو ورمنډې کړې او وې ويل

 يددلازه بدده هددده درتدده ...بددل کددړوبدده کدده جاللتمدداب اجددازه وکددړي،اور -

تريددو کړ،پدده خددورا بددې   یاريددې تندددماندددان چددې دکددوم مددچ لدده آز  قو.کددړم

 :يې وويل دانيحوالګۍ او خواش

تاسو ال تراوسه دلتده ولدې والړ    ،نه پوهېږم !کوم يرهل !کوم اوربل-

 .چې نور قوتونه شاته  ي؟خپل سواره راوير وئ ئ؟نه وينئياست

سواره،بې ل هده نه چې يو مر  ژوبله هم ورکړي،له پلده نده واوښدتل    

تولى هدم   دويموروسته،دسورو  ترهده.اښه ووتلښمن د ډزو له يواو د د

 ټولددوترپلدده ندده واواښددتل او  لدده کرښددې ندده راپدده شددا او    د جبهددې لددومړۍ 

 .ښودهپردوروسته قزاقانو دپله آه پلو سيمه 

له وکنډکونو هم شا ته،ت  پيل کړ او دپاولويراد دهونډ دوو سپور

 .هو وروسته يې يو په بل پسې هرونو ته مخه کړددتېرپله نه تر 

تدده  سددپرووف نيسددچ شددوبرل،د ددانيد هونددډ قوماندددان،کارل بګدد  

 يدام پده يدام    لده سوروسدره،  ورنېږدې شدو او لده رسدتوفه پده لدږ واټدن کدې        

 دانيخواشدد ،ترکبلدده ن دپېښددې لدده،کدده څدده هددم تليدداتي  ېدهمګامدده وخو

ل،خو هددې پېښدې   خېدد دو نه وروسته دا لومړي  ل و چې سره مخامکې

ه چدا تدر واک   پده جبهده کې، دان دهدد     چدې  رسدتوف .ته يې هېڅ پام ونه کړ
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ندددو دهددده دپنددډو قدددوي   ی،ورتدده مالمددت د   یالندددې احساسدداوه چدددې د  

کلده کلده يدې    .سدتريې نده لدرې کدولې    يې اوږو،ژيړو څڼو او سرې هاړې نه 

چې ده ته يدې پدام نده     يدوچ هسې داسې څريندانيله چې بګنګېرداسې ا

ه يدې وويسدت   ،نو که به سم کېنتاست،ټټر بيياوازم یاو هواړي د ید

داسدې   بيدا کله به يې .او په خورا خوښۍ او مستۍ به يې هره خوا ته کتل

الس هواړي،هده ته نېدږدې خپدل آس ددې    یچ په لودانيله چې بګنګېرا

چې ده ته خپله زړورتيدا او مېړانده ښدکاره کدړي او کلده بده        لویلپاره وزه

ده او د یه سدديال رسددتوف بدده،ده چددې د هددد ېددديددې پدده زړه کددې دا راوير

دده دال پلددو لپدداره د مددر  او جګددړې ډيددر تدده   الس یاوس پدده لددو سددواره

او  یټپدي شدو   تر يرهله وروسته یي او يا به يې تر خياله شوه چې داستو

قوماندددان بدده پدده خددورا مهربددانۍ دهددده پوښددتنې تدده را ددي او ده تدده د بدده   

 .نې الس ورهځوييالپخ

ندډ ټولدو   ژيرکوف،چې وتلې او سدورورې اوږې يدې دپداولګراد دهو    

لده هدده هوندډ نده      یده چدې د کېد پو يانو تده اشدنا وې، کده ډدرمدوده نده      

سدترې  هدده د .ته ورنېږدې شدو  ژير کوف،دهونډقوماندان.و یرابدل شو

 یروسته،نور نو په هوندډ کدې پداتې شدو    دو نه وکېقوماندانۍ نه تر لرې 

چې يوډيدوډ پده جبهده کدې وړانددې الړ       یلېونى خو نه د ،نه و او ويل يې

قوماندانۍ کې لده کدوم سدختۍ او زيدار نده پرتده        يهلول داچې په شي،حا

 او هدم  نليکونه ترالسده کدړي  ياهدم سدت  او  هم لدوړه رتبده  ي،شد  الیکدو ويې 

او دادي اوس د وروسدددتيو  ييټدددواسدددتازيتوب  دشدددهزاده بدددايراتيون،

 .و ىکقوماندان ته د پيام راوړون پخوانيقواوو دقوماندان له خواخپل 

تندي يې خپل سديال رسدتوف تده مدخ ورواړاوه او     په وچه ژبه او تريو 

 :دستريو له کنجه يې په کتو کتو کې خپلو ملګرو ته وويل

او پله ته اور ورتده   ئسپارښتنه شوې ده چې تم ش! ښاهليه ډيرواله-



 

۹۳٢ 

 .ئکړ

يدې   دانيه،پده خدورا خواشد   ېدژبده ښده نده پوه    يډيروال چدې پده روسد   

 :وويل

 چا سپارښتنه کړې ده؟-

 :ه په پيښو پيښو، واب ورکړډيروال لهرده او افسر په خورا زه

  نه پوهېږم چې چا سپارښتنه کړې ده،!نه پوهېږم ډيروال ااحب-

 :يوازې شهزاده ماته وويل

،چې سمدالسده سدواره پو ونده راوير دي     ئيواالړشه،ډيروال ته و-

 .او پله ته اور ورته کړي

افسدر   له ژيرکوف نه وروسته،دشهزاده له چوپړانو نه،ډيروال تده يدو  

وروسدته،پر يدوه    بيدا ه تر دې افسدر .ه فرمان خبر يې ورکړاو دهماه راهى

 ۍدرانه اندام الندې يې آس پده خدوار  ،چې تر ي کينيسیقزاق اس سور 

 :ېاو ال والړ نه و،چې ناره يې کړ رسېدراو ه، ېدخو

 ...؟ئاچوتاته نه و،ويلي چې پله ته اور وما  ياادا نوڅه دي؟-

 :،ته يې وويلي کينيسیريت کړ او ډيروال سمدالسه هونډ د

داور  په اړه وينا کړې وه،خوپله ته وتاسو ماته داور اچوونکو مواد-

 .اچولو مو هېڅ نه وه،ويلي

او په داسې حال کدې چدې    ې،خولۍ يې له سره لردد،ودري کينيسی

 :ول،وويلل په خولو المده شوي ويښته راجوړپه څورب الس يې،خپ

تاته مې وويل چې کلده  ...څه نه دي ويلي څنګه مې!پوه نه شوم يرانه-

 .ئکړل،هده ته اور ورته کړ ای  رپ ایمواد پر پله   يکمو اور اچوون

 دويدم نده يم، (يدران )تدر هرڅده لدومړي خدو زه ستاسدو     !ښاهليه افسره-

زه څده  .داچې تاسو ماته ،پله تده داور ورتده کولدو پده اړه هدېڅ نده و،ويلدي       

چدې هدره سپارښدتنه پده خدورا       ید،دا زما عادل ىنه يم راهل یته نوپوځ 



 

۹۳۹ 

 بايدد ،څدوک  ئپلده تده اور ورتده کړ   بايدتاوويدل چدې   . يرکتيا ترسره کړم

ارواحو په مرسته دچا دخبدرو تودور    وپله ته اور ورته کړي؟زه د سپې ل

 .الینه شم کو

 :،السونه وڅنډل او وې ويلي کينيسی

 .دا تل همداسې وي!هوکې-

 :يليې ژيرکوف ته مخ ورواړاوه او وې و بيا

 ؟ئته دلته څه کو-

 .يم ىمدې سپارښتنې د رسولو لپاره راهلده څېرزه هم ستا په 

 :وويل دانيدهونډقوماندان په خواش

 ...تاسو وويل چې -

 :ه او وې ويلنيوچوپړ افسر دهده خبره و

پددوځ  يچ،کندده دښددمن خپددل تددوپ  ئتلددوار وکړ بايدتاسددو!ډيروالدده -

 .را و تر ډزو الندې بياوړاندې راولي او موږ يې 

ډيددروال چددوپ پدداتې شددو او پدده  يددر  يددر يددې چددوپړ افسددر، څددورب      

 :او ژيرکوف ته وکتل او په زهرده يې وويل ي کينيسی

 .اور ورته کړم پله ته زه به!ډدر ښه-

،چې ييواهده دا خبره په داسې يوې ادا کوله چې يواکې هواړي و- 

: 

هم ابيد  یو چدې دده پده وړانددې شدوي دي،د    سره له هدو ټولدو ندادود  -

 .ترسره شي بايدهده څه ترسره کوي،چې 

ويدل  هده په اوږدو اوهړورو پښو آس ته داسې يذار ورکړ چې تدا بده   

تدولي تده ،هلتده چدې      دويدم د سدورو   ید.یپه دې ټولو کې يناهګار هده د

، او ورهدى وف تر قوماندې الندې خدمت کداوه ،مخکدې   نيسرستف د د

 .شي کړه چې پله ته ورستانهسپارښتنه و هده ته يې
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 :رستوف په زړه کې وويله

يويل کدې يدې   په .ييا،هده هواړي ما وآزميماوهو همداسې ده چې -

 : انسره ياده کړهله يې  بيادمخ پلو ته ه ه کړه، لمبې بلې او وينې يې

د سددواره ټددولي د ټولددو ويددړو  .ږده چددې ويددوري ،څددوک ډارن ديپرددد-

دتوپوندو د   دویهده شان برندې،برندې شوي لکه پدر   بياخوشاله څېرې 

رسددتوف،په پرلدده پسددې د هونددډ دقوماندددان  .ډزو پدده وخددت کددې چددې وې 

څېره،چې خپل سيال يې ياڼه،څارلده او يدوازې دا هيلده يدې لرلده چدې پده        

خو ډيروال،رستوف ته،آن مدخ  . ا کړيپيدهده کې دخپلو انديښنو نښې 

هم وروانه ړاوه او دتل په شان يې ،پرله پسې په هوره او ټينګده د جبهدې   

 :ل شوددښې ته کتل او دهده دقوماندې هږ واورکر

 :شوې لددڅونارې واور

 !خو ېږئ!ژر،ژر  ئ -

ل،بې لدده هددده چددې څددوک پدده دې فکددر   ددسددواره پو يددان سددره وښددور 

دو پدده کېڅدده کوي،لدده آسددونو ندده د راښددکت  دویوکددړي چددې وروسددته بدده  

خپلددې  دوی.و پوندددو شدرنګهاري کدداوه نيزوخدت کددې يددې دبوټوندو اوسددپ  

تنددي او   رپد  دوی.ار دآسدونو پده افسدارونو کدې هوټده کدولې      په تلو تورې

رسددتوف،نور نددو ددې وخددت ندده الره چددې  .اوهتېددرټټددر ددعددا پدده نښدده الس 

ه هدددده ډاريدددډه،د زړه لددده تلددد  .ه ويدددوريدهوندددډ قومانددددان، ډيدددروال تددد  

کلدده چددې يددې خپددل   .ه،چې لدده نددورو سددورو ندده شدداته پدداتې ندده شددى    ددددډار

ل او زړه تده يدې   ددردږديې  نهی ته سپاره، السوسرتېر يکآس،آس ساتون

وف،پر آس نيسدددددد. ښددددده احساسددددداوه یونکو وينو،درزهددددداررسدددددېدد 

هدده لده څنګده     ناست،له خياله شاته  وړند او په خورا مستۍ او چددو د 

پده  ته،هرپلدو   وارستوف پرته له هدو ويدړو نده چدې دده تدر شداوخ     .شو تېر

 یکړپوندددو او تددورويې شورماشددور جددوړ ونيزمنددډه وو او دبوټونددو اسددپ
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 .لليد،بل څه نه و

 :ل شودددشاله خوا يو هږ واور

 !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   

ه،په خټدو کدې يدې پښدې     ددپښدو النددې  مکده نده ښدکار     تر،رسېدته ورو

همداسې  یل،دلګېدار او دواړه السونه يې ومخ وړاندې هو ، ونښتې

دهدده   پده تلدوار  ټول،پام نه کاوه او ته و،خو هېچا هده  ىخټو کې نښتپه 

 .لددتېر له څنګه

هدده چدې سدپور تدر ټولدو وړانددې       .ددد دهوڼد دقوماندان هږ يدې واور 

خوښدۍ نده پده ډک اواز    لده  څېرې ،پرتمين هدرور او   ېلدداو په هوړ ىتلل

 :،ويل هددپله ته نېږدې هږ

 !تورن ااحب!دواړو خواوته -

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     

خددددو .څددددومره وړاندددددې الړ شددددي،هومره ښدددده او دده پدددده يټدددده ده    چددددې،

و ،پده   یالچ،که څه هم درستوف څېرې ته نه  ير او نده يدې پېژندد   دانيبګ

 :خورا قهريې پر هده هږ وکړ

 ىشددا يددرز دلګدد!منددډې وهي؟ښددي الس تدده داڅددوک دي،چددې پرپلدده-

 !مشره

لپداره   ېورتيدا ښدودن  وف،چې دزړنيسد تر هده وروسته ډيروال، پدر د 

 :و،هږ وکړ ىدپله سرته تلل

يدددواښ سدددره مخدددامخ لددده الس  دددان  یولدددې پددده لدددو! اې ټوليمشدددره-

 .ي؟ښه به دا وي چې دې خواته راکوزشئکو
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و، راسددتون شددو او وې   شددویخددم ورزيددن  پددروف واسددکا چددې  نيسددد

 :وويل

،هر هددده څددوک چددې برخدده يددې  ندده څددوک پېټېدددای ندده شددي  ۍيددوللدده -

 .ا کويپيدوي،خپله 

 ،ژيرکوف او دسددددتر قوماندددددان دي کينيسددددیپدددده دې وخددددت کددددې 

مې ندده ياور الندددې سدد  تددرد دښددمن ،چددوپړ افسددر  ىکددراړون سپارښددتنې

ډلدې تده چې،پاخده شدنه     ژيدړ خولدو    ې دهدې وړې ه يد کله بد .دباندې والړ وو

يددې رنګدده پطلونددو ندده    سددمانيسددکټونه اودسددورو پو ونددو آ   رنګددي وا

،دپله څندد  تدده راټددول شددوي او پدده خددورا شددور اومسددتۍ سددره  اهوسددتي

ل،کتل او کله به له لرې نده دې خواتده رانېدږدې کېددونکې ،شدنو       ېدخو

ه په آسدانۍ پېژنددل   چې پر آسونو سپاره او دوسلو د ډوله ن جامو ډلې ته

 .کېدل ،ورکتل

او کده اور ورتده کوي،هدده     ورته کوي او کنده؟  به څوک اوردې پله ته 

ولپاره رسدېد کدار دسدرته   دهده  د ،پلده پر دهه ډله به اخر  ياا ؟به څوک وي

وکدړي   او هدده دي، دومدره سدره دادي    ،دویاو يدا بده    وخو ېږي او کنده؟ 

ه خپلدو يوليدو تداالن واالن    به پ دویمخکې او  دویچې فرانسويان به تر 

 کړي؟

 تدر  ددد لمرلو وې،چدې د  پوښتنې هر يو ه پو يانو دشمېرهدو بې  د دا

پرلمنده والړ وو او د خوښدۍ لده څپدو نده پده        ۍدهونډ شدلو الندې وين زر

سدر والړو  رو يدې ترخپلدو پښدوالندې پله،دهدده پ    ونکو زړوند دد ډکو درز

په ټټر لده توپخدانې    ېنيزهدو شنو جامودښنمنانو ته کتل چې،سورو او 

 .سره را روان و

 :،ويلي کينيسی 

دښدمن تدر اور   د ،اوس به زموږ پر سپرو قيامت جوړ شي،اوس ټدول -
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 .شي الیالندې رات

 :چوپړ افسر وويل

 .ي دې کار ته واستولسرتېرهسې يې دا ټول -

 :،وويلي کينيسی

 .،دې کارته دوه شازلميان به ويماوخو که رښتيا و-

ه سددورو ندده سددتريې ندده اړولې،پدده هماهدده خپلدده ژيرکددوف،چې دپلدده لدد

،دهددده ييوارښددتيا  کددهده،ټوکې کددوي او کېددل ېدددسدداده بڼدده چددې ندده پوه

 :خبرو ته ور ودانګل او وې ويل

هدددده  بددده بياز؟وړانددددد،څددده ئدوه شدددازلمي ورولېږ!آه،جاللتمابددده-

مددوږ تددده د   ،ددووتنددو د وژل کېدددو پدده درندداوي     يددوازې  ،کوم چددا وخددت 

کارونده بده   .؟وي دېیر اور النددې د پل ت ؟وایکړي والديمير نښانونه را

نو دمنلو يران کار بده  سواره به وړاندې واستوو او دنښانو سره وويشو،

  .چ،دکارونو په نظم خورا ښه پوهېږيدانيزموږ بګ،خپله ويالو

 لده اسدونو نده يدې     چوپړ افسر،د فرانسويانو هده توپونو وښودل چدې 

 . و ولاوآسونه يې په چټکۍ وړاندې خ خالاول

 ىيدو لدوي   ،خواکې،د راټول شويو وسلو په من  کدې په دفرانسويانو 

هماهه شېبه کې و چې  ،درديم او پهدويمهده سره هممهاله له پورته شو،

،درديم اوڅلددورم هددږ دويم،رسددېدد الوتددو هددږ هددم راو   ۍد لددومړې يددول 

 .لل شوددهم واورهږونه 

يدې  ،اخ ه چددې کدړې ،اخ  ي درد کله کوم سدو ون  ،،ته واي کينيسی

 :او وې ويل نيوکړل او چوپړ افسر يې له څنګلې راو

 .دد،ولولګېد،لومړي ټپي،وددولو ئويور-

 ...ل،دوهددښکاري دوه ولو-

 :او وې ويل ،مخ راواړاوهي کينيسی
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نه ادښې هې کله به مې جګړې ته هاړه  ،وای ای  رکه زه دټولواک پ

 . وای

شددين جددامې  کېښددودې او  ۍتوپونددو کددې يددول  پدده  بيددافرانسددويانو 

ه لنددډ  نددډ   تددر.تدده مخکددې را روان وو پو يددان پدده منددډه منددډه دپلدده خوا   

وروسته د لويو کرښې يو په بل پسې پورته ختي او دتدوپ ديوليدو ډزو   

خو دا وار ،ل شدو ددد ډوز،هړمبهاري او دشروشور شور دپله نه لرې واور

 الیلده املده نده شدو کدو      وددد نده دخور  ي، پر پلده دسدخت لدوي   ي کينيسی

اور يدې  سواره پو ونه بريالي شدوي وو،پلده تده    .چې پېښه څه ده ،ينيوو

دتوپونو ترډزو النددې راوسدتي، خدو     هدویورته کړي او فرانسويان هم 

بلکې له دې کبله چدې ندور ندو     نيسينه ددې لپاره چې د اور اچولو مخه و

 .لي وو او د موخې په لور روان وو ېدتوپونه خو هدوید

پو يدان لده پلده نده راسدتانه شدي،       مخکې لده هدده چدې روسدي سدواره      

ې پل دتوپونو تر اور الندې درې وار ،چېفرانسويان په دې بريالي شول

 هلګېدددلې وې،خددو يددو  يددهاکدده څدده هددم دهدددو دوه واره ډزې بددې    ،راولي

 .لي ووددوپه من  کې لګېدلې وه او درې تنه لوسرتېريولۍ مخامخ د 

ه  دان زړور  رستوف چې ټول خيال يې په دې کدې و،چدې قومانددان تد    

څددده  سدددر پددداتې و او پددده دې نددده پوهېدددده چدددې    ردپلددده پددد  ،ښدددکاره کدددړي 

هدده شدان چدې هدده تدل      )پدرې کدړي    هې وک نه و چدې هدده يدې سدر    .وکړي

چدې   الیکدو  هپله ته يې اور اچوونکدو سدره هدم  کده مرسدته نده شدو       ( ويل

،شداو  ددهدده ودر .واښده يدا سدواره نده و راوړي     ۍانسره يې کوم يېدډ له  

،داسددې  ددناڅاپدده يددې دپلدده لدده سددره شروشددور واور     خواتدده يددې وکتل، 

ي چې ترټولو هده تده  سرتېريو .لددشروشور چې يواکې کوم شي راوپرز

رسدتف لده  يندو    .ددارې ور ولوټوکړ او دپله له ک یوالړ و،زييرونېږدې 

 :چا نارې کړې بيااو  نوروسره دهده مرستې ته ور ودانګل
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ه ل او هدد نيدو را و نو څلور تنه ټپيانسورو،پو يا!کراچۍ،کراچۍ-

 .ل ړراپورته ک يې

 :کاوه ي زييرویسرتېريو ټپي 

خدو ددې عدذر سدره سدره يدې      ...ئلپاره پرې مدې ږد  ایدخد وای،وای-

 .هده راپورته کړ

ل چدې يدواکې   دښدېد رتده راسدتون شو،داسدې بر   بېرسدتوف   الینيکو

 ب په اوبو کې،په آسمان کې او په لمرنيود دا ې،دهده ستريې چېرې لر

 یشين او بدې سدار   و،څنګه تک ىآسمان څومره ښکل.ي لټويکې کوم ش

ب نيددولمددر،د دا کېونددددڅنګدده روښددانه او پددرتمين لو.او څنګدده ژور ژور

هداړو   رب پد نيدو او له هده نده هدم د دا   وبهونکې اددونکې او جړ لېدلرې 

والړ ښکلي تدک شدنه هرونه،پده هدده کدې والړه کليسدا،له رازوندو ډکدې         

د سددددپوږمۍ پدددده سدددديند کددددې الهددددو   درې او دنښددددترو  نګلوندددده چددددې  

ز جنت و،هده جنت چې عيت او عشرل يې په هستۍ ياسوله ،هلته،وو

 :رستوف،په زړه کې ويل.کې ډوب شوي وو

 نده هدېڅ،   ای،نور مې نوله خدد وای،که زه هلته وایکاشکې زه هلته -

ونکې لمدددر کدددې  لېدددديدددوازې زمدددا پددده يويدددل او پددده  .هدددېڅ نددده هوښدددتل

عدذر  او دلتده لده هم،بدمرهۍ،ويرې،  ...ي ندۍ راخدوټيږ  چېهدۍ  نيکمر،د

بېرتده  بياوندارې او  اچددې   بيدا او .ه پرته بل څده نده شدته   تلوارله وزارۍ او 

ماسدره   لده شداوخوا کې، پده  هده ده مر  ،زما  منډې، و ته منډې،ېدستن

 يکنو لېدد نده دا  زه، او يوه شېبه وروسته بده ...هده سره روانله مل او زه 

 ...لي نه شمليدزه  ،نوهم نور يوه ،لمر او نه هده تنګه ښکلې دره

دهدې تدر مخدې   .دهکېپه دې شېبه کې لمر کرار کرارداورو تر شا پناه 

 ېدمدددر  سددديوری،دمړو وړونکددد ...ېدددددې او تېردددددندددورې کراچۍتېر

کراچۍ،له لمر او ژوند سره مينه،ټول ټول ،په يوه همجن،دردمدن خيدال   
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 .کې راټول شول

 :رستوف،تر شونډو الندې وويل

دا تاسو هلته په راڼده آسدمان کې،ومدې ژهدوره،ومې     !يهاخد يهلواې 

 !بښه او ومې ساته

 :سواره پو يانو،دآس ساتونکو پلو ته مخه کړه

 ؟څنګه و؟ددواور یتاسو د بارول بو!ښه وروره-

 :رستوف، وويل

ه يددو ډارن شددرم دې وې چددې ز .دددږي ،خددو زه ډارن يددم،ډارن تېر هرڅدده-

چددې  ،نددومي آس يددې کيددچوويسددت او يرا ىهددده سددوړ اسددويل. ددوان يددم

ه وفنيسد د له،پر هده سپور شو او نيوښې وه،له آسوانه را وداپښه يې پر 

 :وپوښتليې 

 داڅه وه؟د توپونوډزې وې،که څنګه؟-

هوکې او څه ډزې؟موږ خپله ه ه وکړه،خو خبدره پده دې کدې ده چدې     -

 ...موږ څوک يرهل ته نه پردږدي،

 ژيرکوف او،ي کينيسدی وويل او دهونډ دقوماندان،  وف،دانيسد

 .ورهىچوپړ افسر خواته ،چې له رستوفه راتاو شوي وو،

 :رستوف،په زړه کې وويل

، کده لده جګدړې نده     ینده د  یپدام شدو   ښکاري دهې چا،هېڅ شي ته-

 یس ،دلددومړي وار لپدداره دبدداروتو دبددواحسددا يکديددوه پددو ي زده کددوون

 ىالچا لپاره نه نويو ډزو الندې دهده رات  دهېتر او دتوپونو  لدداور

 .درلود او نه دپام وړ و

 :ژيرکوف وويل

،نښدانونه او  ئکچې يو ښه راپور ولي ىلرسېداوس نو ددې وخت را 

 .زې واخلي او که ماته کومه ترفيع هم په کې ورسېږي بده به نه ويياج
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 :دهونډ قوماندان ډيروال ،په خوشۍ،پرتم او هرور سره وويل

 .کړ اور ورته پله تهما ،چې ئشهزاده ته راپور ورکړ-

 که دمر  ژوبلې پوښتنه وکړي؟-

 :ډيروال،په کبرجنه او دبری له ميو په مسته ژبه وويل

 .ی دیوه سواره ټپي او يو هم وژل شود!،هېڅئيواورته و-

 الینده يدې شدو کدو     نه يوازې دهده له خبرو نه خوښي څرينده وه بلکې

 .کړي هانځور يې ويست پټ ۍخپله هده موسکا چې ددهې خوښ

کلمه داسې ادا کړه چدې يدواکې دهدده لده ويلدو نده خدورا        (وژل)هده د 

 .خوند اخلي
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۳ 

 

 

روسددديې پنځددده ديدددر  کسددديزه  د کوتدددوزف تدددر قومانددددې النددددې،د

سل زريزه پوځ  ېناپليون بناپارل تر قوماندې الندې دفرانسپوځ،چې د

و يانددر زو خلکو لده سدختو ن  ياهر چېرې دسيمه هدوی و، ىاخيستپسې 

لدو ټلوالدو پو ونوډاډلده السده     ، ندوريې پرخپ وو خسره مخام نيواو تربګ

وو،پددده خدددورا نددده   او دخدددوړو او اوبدددو لددده لږوالدددي سدددرمخامخ    یورکدددړ

د  کې په جګړه لګيدا او دې تده اړ وو چدې پده تلدوار      وطياونکو شردېلاټک

 ایمو کدې  د  ياو س يوااو په هدو   ب پر هاړو ښکته خوا ته راشينيودا

بدده پدده دې حالدت کددې خپددل   دوی.رسدېد شددي چدې دښددمن پسددې را  ای دد رپد 

 وروسدتې  پو ونه په هده اندازه له دښمن سره الس ويريوان کول چې تدر 

السه ورکولو او ويړو لده مدر  ژوبلدې پرتده، شداته الړ      له اندازې د وسلو

 .شي

خو د .دهه راز جګړې په المباخ،آمشتيتن او ميلک کې پېښې شوې

انان هدم پدده  روس د پدوځ دټدولې زړورتيددا او مېړاندې سددره سدره چدې دښددمن     

ډب لده دې پرتده چدې د ښده او چټدک شداته تد          واهده قدانع وو،دهده اخ   

ئدولم پده ښدار کدې     د اتريت پو ونو چدې د  . الره آواره کړي،بله يټه نه لرله

و نده  دکېد ر داسدې وو،چدې   یو، يوازې په دې بريالي شيې ماته خوړلې وه

 ایمه کدددې لددده کوتدددوزف سدددره يو ددد ي دددان وژهدددوري اودبراونددداو پددده سددد 

س د روس لدده پو دده پدده خددورا لددرې واټددن کددې پدداتې وو او دټولددو   شددي،او

 ىښد پردقواوو قوماندان يدې لده ډددر لدږ او سدتومانه کسدانو سدره يدوازې         
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 .و يهانور نو آن د ويانا د دفا ،خيال هم بې  .و

دهده پدالن لده مخدې چدې کوتدوزوف تده پده وياندا کدې داسدتوينې پده            

 هو نسدټيزه موخده دا  و،ب یې داتريشي پو يانو لده خدواورکړ شدو   وخت ک

او ددربددار  یخددورا څېددړل شددو   بايددد،ای  رهليددزې جګددړې پدد   يددر چددې د

دجګړيددزې شددورا لدده خددوا دجګددړې دنددوې پوهې،سددتراتيژۍ پددر بنسددټ      

خپدل واک النددې پدوځ لکده د مداک      ترداسې وکړي چدې   بايد،کوتوزوف 

هددو  لده  په شدان چدې پده ئدولم کدې يدې خپدل پدوځ تبداه کړ،تبداه نده کدړي او             

مو پو يانو سره چې دې خواتده لده روس نده را روان دي،يدو     روسي تازه د

 .شي ای 

 د ایخپدل پدوځ سدره يو د    لده  کوتوزوف د اکتوبر په اته ويشتمه نېټده  

 ،دهه سدديند يددې د دددان او د  ې هدداړې تدده راواوښددت   کيندد رود ب دنيددو دا

دا لومړی ه کړ،دشا ته رات  له پيلددفرانسويان داالي قواووترمن  بر

داکتدوبر پده ددرشدمه يدې     .و امر وکړددددريې ته  خپلو پو ونووار و چې 

تدر   وه، ه خواکې پرتهکينب دسيند په نيودا فرقه چې د دمارشال موتيه،

 دویپده همددې جګدړه کدې و،چدې      .يذار الندې راوسدته او تداالن يدې کدړه    

و کددې د يماپدده دهددو هندد.ولکدده کددړل يماهندد هدښددمن لددهدلددومړي  ددل لپدداره 

دهده راز دهددو دوه جنرالده هدم اسدير       رغ اوڅو توپونده هدم و،  يبدښمن يو 

،دادي دلدومړي  دل   شداتګه وروسدته   نيدز روسي پوځ تدر دوه او .وو شوي

و،بلکدې فرانسدويان    ىنده يدوازې دجګدړې ډيدر يټلد      هدوی،ديلپاره ودر

سي پوځ سم کدالي نده لدرل او    سره له هده چې رو.ي وواخيستيې هم پسې 

 څددوک، خددهسددره لدده هددده چددې دهدددو يددو پدده درديمدده بر  .ي واخيسددت ۍيبڼدد

ټپيدان   دویناروغ،څوک ټپي او څوک وژل شدوي وو،سدره لده هدده چدې د     

ب دسدديند آ هدداړه پدداتې وو او کوتوزف،دښددمن تدده    نيددواو ناروهددان د دا

هدم   بيدا انسدان دوسدتۍ تده سدپارلي وو او      هددوی ديوليک په تر  هدده د 
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ندده پدده روهتونوندده او زيدداتره کورو یره لدده هددده چددې د کددرمه دښددار لددوسدد

آن د ناروهددانو او ټپيددانو لپدداره نددور    وبدددل شددوي وو، پددو ي روهتونون

دل او پده  کېد هم پده کدرمه کدې پداتې      بياپاتې نه و،خو  ایدبستر کولو  

يددې  دوی روحيددال خددورا لددوړاومارشددال مورتيدده بددری دروسددي پو يددانو 

قومانددانۍ کدې داسدې     پده سدتره   بيدا ه تېدر په ټول پوځ په .خورا زړور کړل

و ډنډورۍ خپرې وې،چې له روس نده  هيله بښونکې ،خوناسمې اوازې ا

،خدددددای پددددوهېږي  دي،اتريشدددديانو هم يکونرسددددېدتددددازه پو وندددده را 

او دبناپددارل پو وندده پدده يبڼددۍ او   فرانسددويانو تدده چېددرې ماتدده ورکددړې 

 .تلوار سره شاته درومي

د وژل شوي اتدريت جندرال شدميت،تر     ېجګړه ک،په دې اندرېسردار

و لدږ خدوږ   لګېدپه  ۍديولس يې ټپي اوخپل الس يې هم آ.هېدڅنګه جنګ

دپددوځ سددتر قوماندددان،ديوې  ددانګړې مينددې او پېرژوينددې لدده     .و یشددو

اتددريت دربارتدده  زيددری،د يهددده دې تدده يمددارلى و،چددې ددهدده بددر ،مخددې

لده   ديدواښ پالزمېنده  )ورسدوي   تده  پالزمېندې وياندا   ،چې ددښمن له خوا

دجګددړي پدده همدداهې   اندددرېسددردار .(ېاملدده اوس بددرن تدده لېددږدول شددو   

لده هدده چدې خپلددې سدتړيا او سدتومانتياته ويدوري، پده خددورا         شدپې،بې 

سره تدر خدورا هټدو     وړوالي سره اني،د ټول  اندرې سردار)وشوق اشور 

کددرمه تدده (وزهمددي  مانيسددتړيا او سددتو شددول، الیکواو قددوي کسددانو

او د دختورف،پيدام او سپارښدتنه يدې کوتدوزف تده راوړې       ىلسپور راه

 يتده سپارښدتنه وکدړه چې،ددهده بدر      هدده وه او په هماهه شدپه کوتوزف، 

بدددرن تددده دده دهددده اسدددتونه نددده يدددوازې هدددده تددده  .زيری،برن،ته،ورسدددوي 

د انګړي استازي دري  باښه بلکې ،هده ته دنښان او لوړې ترفيدع نښده   

 .هم وه

پرون،دجګددړې پدده ورځ  .شددپه تکدده تددوره او آسددمان لدده سددتورو ډک و   
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تدددورې کرښدددې  لې وه او الرو دسدددپينو واورو پددده مدددن  کدددې دددددواوره ور

   .ويستې

يددې  دول ،کلدده بددهيددااې او يادوندده راهېددز،کلدده دجګددړې اندرې سددردار

خوښۍ نه د درباريدانو   ې چې دبری دزيري لهاهېزمخکې له مخکې هده 

هدم دپدوځ لده سدتر      يېاپه خيال کدې راوسدتې او يد   ،دېکېا پيدپه زړه کې 

پده   هدده .وريادولده  مداني پده ا  ایقوماندان او خپلو ملګرو سره خپلده خدد  

ا احسداس الره،چدې تدر    هدده دهدده چد   .ياډۍ کې ناست او وړاندې روان و

هدر  .ههدي ترالسده کدړې و   نيکمردخپلدې هيلدې   ه وروسته يدې  خورا انتظار

په هوږو کې به يدې دتوپکو،توپوندو او وسدلو    ،وار به يې ستريې پټولې

ديداډيو  مبهاري شروشدور جدوړاوه او دهده شروشدور بده ،      اوازونو او هړ

به يې پده خيدال کدې     کله.هددخوږوالي سره يډ يونو سره دبرداربو له آواز

راتله چې روسدي پو يدان تښدتي او خپلده وژل شدوي دي،خدو سمدالسده        

ه چې دا هېڅ نه دي پيښ شوي او ېدهۍ سره پوهنيکمره او په دښېدراو

لدده سددره دبددري ټددول   بيدداهددده .بددرعکه دا فرانسددويان دي چددې تښددتېدلي 

 بيدا وريادول او وروسته  خپله مېړانه خوندونه اورنګونه او په جګړه کې

ډکدې شدپې نده     سدتورو او لده   ېتدر تيدار  ...هددددد په ارامه په کلک خدوب و 

واوره تددر لمددر  .ېلګېدددې وپيدروت او لدده خوښدديو ډکددې سدد   بيدداوروسددته 

ل او دالرې ښدي او چد  تده يدډوډ     دېله،آسونه په چټکۍ زهدېلالندې وي

 .لددتېرکلي  يکونېد نګلونه ،کروندې او نوي ودان

 .رسېدکې هده د روسي ټپيانو يوې ډلې ته ورو ایدالرې په يوه تم  

هده افسر چې ددهدې ډلدې مشدري کولده پده لدومړۍ کراچدۍ کدې يدې ډډه          

 یسددرتېرو يدد لګددولې وه اوپدده چدددو چدددو يددې پدده خددورا پوچددو ښددکنځلو    

 پددده هدددره اوږده المدددانۍ کراچدددۍ کدددې شدددپږ او تدددر هدددده زيدددال .ښدددکانځه

تړلدي او   ایالس،دچاپښه او دچدا بدل  د    چا د ،ټپي،يوډول رن  الوتي،
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 يهدده دهددو روسد   )څدو تندو خبدرې کدولې    . ي پراته ووسرتېرپه خټو ککړ 

هده چې تر ټولو سخت ټپدي وو،چد    چا ډوډۍ خوړه،او (ېددخبرې اور

يددې څېرماشددومانو پدده   پدده خددورا  يرتيددا او دسدداده ندداروهو    هدددوی،وو

 .ونکو ياډيو ته کتلددتېرله څنګه  دوی،د

ي ندده يددې  سددرتېروويددل اولدده يو  ودددددريدداډيوان تدده د  اندرېسددردار

 ؟ی دیتل چې په کومه جګړه کې ټپي شووپوښ

 :ي، واب ورکړسرتېر

 .ب د رود په هاړهنيوپرون نه،هده بله ورځ د دا-

،له هددې نده دسدرو زرو    يسدته ک دوړه راوو  جيب خپلد اندرېسردار 

 ي ته يې تربښلو وروسدته،دهدو هدده  سرتېرې او اخيستدرې خښتې راو

  :ده، وويلکېافسر ته چې رانږدې 

  :او زياته يې کړه.داد ټولو لپاره-

 .و،خورا ،ډدر کارونو ال تر مخې دييکمو روغ کړه وړ ایخد-

سددره دزړه خوالدده وکړي،لدده هددده ندده      سددردارافسددر چددې هوښددتل لدده    

 :وپوښتل

 څه خبرونه دي؟!ښاهليه ياوره-

 : واب ورکړ اندرې سردار

 :ل ياډيوان هږ وکړاو پر خپ خورا ښه خبرونه-

 .چو کړه-

 .ه ېداو ياډۍ په چټکۍ وخو

 .هوا چور تياره شدوې وه ،رسېدچې کله د برن،ښار ته و اندرېسردار 

،د بددې شددمېره  نيددولرونکددو وداۍکهددده  ددان دلوړلددو لدده رڼددا ندده ډکددو کړ   

پر تېدږو فرشدوکوڅوکې د ښدکليو    ونکو څراهودرلودنکو واټوندو،  لېد

و ښارونودخوښددۍ او شروشددورد ويددلسددمونودهږ او د د يدداډيو دآسددونو
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يې په من  کې ،چې له جګړۍ نه هدر راسدتون شدوي پدو ي     نياد ې انګړ

 .ليدته بې سارې ،زړه راښکونتيا لري، رايير و

سدددیراو پرلددده پسدددې   ني،د خدددورا تلدددوار نددده ډک شدددپ انددددرېسدددردار 

 تدازه  دو سره  ان تر پدرون شدپې  کېشوييريو سره سره ماڼۍ ته په نېږدې 

لې  لېدبڼه  يوازې دهده ستريې په بې سارې،مالله .وهاحساسا او تاند

اودهدددده خيالونددده او انديښدددنې پددده ډددددرې چټکدددۍ او څريندددده تويددده       

دجګددړې ټدولې وړې اوهټددې پېښدې،اوس ندده دکدوم خيددال بلکددې    .لليدد بد

واقعيت په بڼه ،له ټولو څرينددونو سدره چدې ټولدواک      ينيديو روت،رښت

 دان نده   لده  هده .لېدې راخوټته يې ويل او سپړل هوښتل،دهده په ذهن ک

هده پوښتنې کولې او سمدالسه يې  وابونه ورته جوړول چې توور يدې  

له چدې مداڼۍ تده پده     نګېرهده داسې ا.يده نه پوښتله کاوه ټولواک به يې 

زيندې   يېلدو خو د مداڼۍ  .و سره به هده سمدالسه ټولواک ته وروليرسېد

 او تدر پېژنددنې  راو داسدتل   يکڅدارون  هو دهده مخې تده يدو  رسېدته په 

  .وروسته يې هده دماڼۍ دبلې دروازې له الرې دننه ماڼۍ ته بدريه کړ

 :هده ته يې وويل

 دانګړی څدارونکى بده    .ئوکدړ  مهربداني السده نده    يله ښ!جاللتماب-

 .تاسو ددفا  وزير ته بدريه کړي

وبدريې لپداره راهلدي و،هدده هيلده وکړه،چدې       اندرېهده ياور چې د

ترپنځدو دقيادو   .خپلده ددفدا  وزيدر تده ورنندول      يوه شدېبه ادبر وکدړي او   

وروسته هده راستون شو،په خورا درناوي يې تر مخې روان او هدده يدې   

تدر هدددې   ۍکددړه وړه او خواخدوږ ،ددهده يداور   .بدريدده کدړ  کدوټې  دوزيدر تدر  

روس يدداور  ددان پدده يددوه واټددن کددې  اندددازې وو،چددې هوښددتل يددې لدده دهدده

 انددرې  سدردار  دوپه لړ کې،دکېددفا  د وزير کوټې ته د نېږدې .وساتي 

له چې ده ته درناوي نده  نګېرهده داسې وا.دخوښۍ احساس خورا کم شو
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او دهه دنه درناوي احساس،بې له هده چدې دده ورتده پدام شدي      ی شوید

پددده  دددواب .دهددده پددده زړه کددې ده تددده دسدددپکاوي پدده احسددداس بددددل شددو    

 نددهنګېراکولو کددې دهددده چټددک توان،پدده يددوه شددېبه کددې هددده تدده دا اپيددد

هدم   ،دیچې ددفا  وزير او دهده ياورته ورکړه چې  ان ته دا ح  ورکړي

 :په سپکه ويوري،هده په زړه کې ويل

 ىلليدد ته دې ښاهلو ته يوره چې التراوسه يې نه دجګړې بدساعت -

ړې سداعت خدورا   ګ،توور کوي چې دجیکلى داو نه يې دبارول دود څ

تدو کتدو تنګدې او    ي نده پده ک  سدتريې يدې هددو تده دسدپکاو     .آسانه چاره ده

 زویپدده خددورا هددوره ،کرارو،شددمېرلو او ټينګددو يددامونو د  .ېتنګددې شددو

،څوشدېبې  ليدکوټې ته ورننول،وزير يې،سر ښدکته دخپدل ميدز ترشدا و    

هم وزير سر راپورته نه کړ،ده ته يدې ونده کتدل،نو دده    بياخوشوې، ې تېر

 دفدا  وزيرچدې دوو   د.اخيستونکې کرکې ال قول وېدراخوټ په زړه کې

يدې  لي وو،پدک سدر او سدپينې شداياې     لګېدد  ته يې دوه تت شمعونهخوا

وزيدر  .ليکدل  هددو پداڼو څده    رپه پنسل يدې پد   وا مخ ښکته څه پاڼې لوستې

خپلدې مطدالعې او څېړنددې تده همداسدې دوام ورکددړ او آن هدده وخدت چددې       

 .يې هم سر پورته نه کړ بيال شو،دددروازه خالاه او ديامونو هږ واور

ه چې  دانګړي اسدتازي تده ويدوري، کاهذونده      ددفا  وزير،بې له هد

 :يې خپل ياور ته وسپارل او وې ويل

 .ئاو وې لېږ ئدا درواخل-

 : انسره وويلله  اندرېسردار 

يدا داچددې پده هدددو ټولددو خبدرو کددې چدې دوزيددر پدده سدر کددې ير ددي، د      -

دپددوځ عمليددال تددر ټولددو لددږ دهددده لپدداره داهميددت وړ دي او يددا   کوتددوزف

خو زمدا لپداره هدم اوس    ،استازي ته وسپارل شدي ه پاڼې روسي داچې ده

 ،د سدره سدمولو او  ېا  وزير لده ميدزه ټدولې پداڼې راټدول     ددف.بې تیاوته ده
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په بشدره کدې يدې    .او سر يې راپورته کړ ېبرابرولو لپاره پر ميز يې وټکول

تده   انددرې  يرتيا او هوښديارتيا څريندد وو،خدو همددا چدې سدتريې يدې        

يددوې  ایکددډه شددول او د يرکتيددا  دد  ورواړولې،دهددده لدده بشددرې داټددول   

دهه ژربددلون  له ، داسې چې يواکې نيو،ساده او احماي موسکاويالس

نو که يې دهده دپټولو لپداره کومده    ،یاو په هرڅه خبر د یرږد یسره د

دده داموسکا دهده چا موسکا ته ورتده و،چدې د دود او   .ه ه هم نه کوله

 :يې هږ وکړ ناڅاپه،منيله مخې هره ورځ بې شمېره کسان کار 

 یف نه راهلي ياسدت؟هيله لدرم چدې زيدر    مارشال کوتوزوليدف تاسو-

لده هدده نده مدو      ؟ئو يريوان شوامورتيه سره الس  !وي یبه مو راته راوړ

 !و ىلرسېدنور يې نو وخت هم را !هو کې  ويټله؟

 .او په لوستلو يې پيل وکړ اخيستهده ده ته رالېږل شوي پيام و

 :ې وويلژب المانيناڅاپه يې په 

داڅده   !دا څده بددمرهي ده   !شدميت  !يده اخد يهلو !يهاخد يهلو !وای-

 !بدمرهي ده يهلو

تده   انددرې  سدردار دپيام تر لوستلو وروسته يې،هده پر ميز کېښود،

 .ی،په خيالونو بوخت ده چې خيال يېدښېديې وکتل،داسې بر

هرومرو وه،خدو مورتيده،مو اسدير     چې ماته ييوا!يبدمره يهلوڅه -

 !نه کړ

 :تر لږ  نډ نه وروسته يې وويل

د شميت په وژلو الس تده   يعنيه،بې يهلوکه څه هم دهه بری په خورا -

تودور کدوم چدې    .زيدري نده مننده    ي،خو ستاسو لده خوښدۍ بښدونک   ىراهل

تاسو نده مننده   له خو نه نن،،به ددې هيله ولري چې تاسو ويوري ټولواک

ن او دقطعدې  ،سباته به پده سدالمۍ کدې تدر يدډو     ئنن استراحت وکړ.کوم

خبدر   خپلده  بيدا وروسدته سدره ويورو،خدو سدره لده هدده هدم ،زه بده          ترکتنې
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 .درکړم

 بيدا دخبرو په وخت کې ددفا  د وزير پر شونډو سداده ورکده موسدکا    

 :وويل بياراخوره شوه او په خورا درناوي يې 

 تاسو نه مننه،توور کوم چې سدتر له هم بياو په هيله،ليد ستاسو د -

  .رومرو ويوريټولواک به تاسو ه

لدده مدداڼۍ ندده ول،داسددې يددې     اندرېسددردارپدده هددده شددېبه کددې چددې    

ده .له چې دبري له خوږو او ترخو نه دده په زړه کې څه پاتې نده دي نګېروا

توور وکړ چې دهه احساسال يې د وزير بې همده زړه او دهدده خدورا بدا     

 دهده په انديښدنو کدې يدو ژور بددلون او توفدان     .ادبه ياور ته سپارلي دي

 .ورکې خاطرې بدله شوهې او او جګړه هده ته په يوې تتې،لر راهى
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،ندومي روسدى ديپلومدال    بينلبېپه ښدار کدې،د    ،د برناندرېسردار 

 .شو مېشتپه کور کې 

 :،دهده هرکلي ته بهر را وول او وې ويلبينلبې

ستاسو د مېلمسدتيا تدر هيلدې نده بدل هدوره څده نده         !يرانه سرداره!آه-

 .شته

 ىويلدد ىچددوپړ تدده چددې بالکونسددکې تدده يددې هرکلدد    خپددل هددده   ،هددده

 :و،وويل

، کدړي  ای د  رپد  ایفرانته دسردار کالي زما دخوب په کوټې کې  -

 :مخ سردار ته ورواړاوه او هده ته يې وويل يېبيا

او زه لکدده چددې  ! تاسددو دبددری هددوره او وياړمندده ريبددار ياسددت    !ښدده -

 . پرول يمناروغ په بړستن کې  ئيور

و بدددددلولو نددده وروسددددته،د  يکدددال داو ،تر انمينځلو ېاندددددرسدددردار  

چې دهرمنۍ ميزپه کې ورتده   ديپلومال يوې هوره او پرتمينې کوټې ته

،پدده خددورا ارامددۍ بخددارۍ تدده نېددږدې ډده   بينلبې .راوول و، یجددوړ شددو

 . لګولې وه

،ندده يددوازې ددې سددیر پدده اوږدوکددې بلکددې دجګددړې پدده اندرېسددردار 

وږو اړتيداوو نده بدې برخدې و،نو کدده     ټولده مدوده کدې د ژوندد دلومړيدو خدد     

ط چې له ماشومتوبه ورسدره  يااو شر اوس چې دپرتمين ژوندښه اړخونه

ا پيدد ،دآرامۍ او کراريۍ خوږ احساس ورته لددورته برابر بياو،رږدی 
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پدده  دویندده پدده روسددي ژبدده ، کدده )ه چددېېددهددده اوس دا هددم خوښدد.دهکېدد

ه ژبده وهږيدږي او لده    نده پده ډکد    لږ تر لږه د وطن له مينې(لددفرانسوي هږ

پدده (تددر هددر وختدده زياتدده شددوې وه  چددې) اتريشدديانو ندده د روسددانو دکرکددې 

 .څريندونه کې  ان شريک ويڼي

دريد  لده    نيز،پنځه ديدر  کلدن ،يدووزري سدړی و،چدې دټدول      بينبېلي

هدو ال پده پترزبدور  سدره    .سره سيال او هم کچه و اندرې له سردارمخې 

ف،دسددیر پدده لددړ کددې هددده سددره     ويانددا تدده دکوتوز  سددردارخددو  پېژانددده،

  .انډيوالي پيل کړې وه

تدده پدده پددو ي چددارو کددې ښدده       اندددرېهددده شددان چددې  ددوان سددردار     

و چدارو پده وزارل او   رنيد ،تده د به بينراتلونکې په الره وه،دهه شان بېلي

،کده څده   بينبېلي.ه ښه وياړونه په مخ کې پراته ووديپلوماتۍ که تر هده ن

ده چې کېباتجربه او  يرک  که يڼل  ،مګر په چارو کې خوراهم ال وان

هدده پده پداريه او    .و ینۍ نه يې د ديپلوماتې کار پيدل کدړ  له شپاړس کل

کوپنهدداين کددې دندددې ترسددره کددړې وې او اوس يددې دادي پدده ويانددا کددې    

وزير او هلته زمدوږ   ید اتريت لومړ.ده په هاړه وهخورا يرانه او مهمه دن

هدده دهددو بېشدمېره    .ه کداوه سیير هدده پېژاندده او درنداوي يدې ورتد      یلو

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       

ډلدې نده وچدې دښدو      واوسي،بلکې دهدو يوته پده شدمار ديپلوماتدانو لده    

ميندې   يېاپد  هدو سره دبدې له کارونو دسرته رسولو دتوان په درلودلو او 

تنبدل و،خدو کلده کلده      يده اکه څه هم له  .له الرې پېژندل کېږي او نوم يټي

 .دهکېو پورې دکارد ميز تر شا پاتې پيدبه تر س

یيدت  يککارونه به چې هرڅومره او هر رند  و،دهدده دکدار خدورا ښده      

هده دکار بڼدې تده اادال پدام نده کداوه،بلکې تدل يدې پاملرنده          .هليدبه نه بد
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اسدتاد   یاو ديزارشونو په جوړلو کې يې لو په ليکنه...و یيت تهيکدکار 

ا تده  ددد ټوکدو او هږ ، و هوندډ کدې بده يدې خپلدو وينداوو      لويد ،دهه راز په  و

دده دخبددر ...خددورا پاملرندده سدداتله او پدده هدددو کددې يددې ښدده مهددارل الره       

 انګړتيا دومره نومولې شوې وه،چې پده وياندا کدې دهددې لندډې او بدې       

 .ېددکې دمتلونو او هوره ويناو په بڼه کار وياډدرو  په سارې خبرې 

ددهدو  ...دهده ډنګره،ژدړه او ضعيیه څېدره، ژورو يونځدو پوښدلې وه   

 رکلده بده يدې پد    .دهدر بددلون نښدې ټداکلې    ا دده په څېره کدې   ېديونځو خو

سورورې يونځې خورې شوې او ورو ې به يې پورته الړې او کلده   يتند

 يېلددو يېلددوو کددې بدده يددې  بدده يددې ورو ددې راښددکته شددوې او پدده هومبددور  

ا شوې،خو دهدده شدنې،رڼې وړې سدتريې بده تدل مخدامخ او       پيديونځې 

 .لېددخوشاله هړ

 :هده وويل

 .کوه کيسېاوس دې نو د مېړانې او زړورتيا !ښه نو-

او پرته له هده چې په پو ي عمليداتو   داني،په خورا کميکبالکونس

 هېدر اخ وډب دب دپه اړه يادونه وکړې د جګړې  اهېزکې دخپلې ونډې او 

وکړې او خپلې خبرې يدې پده دې    کيسېدوزير دهرکلي  او له ده نه ددفا 

 :ته ورسولې ایټکو پ

له هده زيري نه چدې مدا    يله ما او د بر دویچې  يماولنډه به يې درته -

پده  اويدو ندابللي مېلمده     يوکړ لکه دکاروان دسپ ىو،داسې هرکل یراوړ

  .شان

دبشددرې يددونځې سددره آوارې   يېاپه دې موسددکاوسددېد،وموبينبېلي

ل،دتنددي يدونځې يدې پدر چپدې سدتريې       نيوهده السونه سره لرې و .کړې

 :خپلو نوکونو ته  ير شو او وې ويل، راتولې

د روس ))چددې مددوږ يددې   سددره سددره لدده هددده درندداوي  ! يراندده سددرداره -
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نده   ىکون لېدد هدومره   یبدر  وستاس ،پوځ ته لرو((او ارتدکه  دویيټن

 .و

دوام ورکدړ او يدوازې   رانسدوي ژبده خپلدو خبدرو تده      په فهمداسې هده 

هدده  .يې په روسي ويلي چې چاته به يې سپکاوي پده کدې کداوه    ىهده ټک

  :زياته کړه

؟تاسو په خپل ټول پوځ، پدر هدده بدمرهده    ېئ،ول نه کوتاسو پوښت -

هددم  بيدداهددده  ،خو،ور ودانګددللرلددهمورتيدده،چې يددوازې يددوه فرقدده يددې    

بری شدو؟دلته څده    يې وژهوره،دا نوڅه او انېدستاسو له منګلو وتښت

 ؟یړ وړ ديادو

 : واب ورکړ اندرېسردار 

شددو  الی،مددوږ کددووهږدږو ندده پرتدده نېيا انسددتاوکدده لددږ پدده زهددرده  -

 .لږ ښه و وروستهئولم تر ماتې  د یچې،دهه بر يوواو

يو فرانسوي مارشال هم اسير نه شو  نو چې داسې ده،تاسې لږ ترلږه-

 ؟ایکړ

انسددان يددې  چددې ټ پدده شددانيددپرچددارې لکدده د ييانيددداخو کدده چددې د-

ن چې ما درته ويلي و،موږ اټکل لکه هده شا.اټکل کوي،نه ترسره کېږي

چددې د دښددمن دپددوځ شددا تدده دسددهار پدده اووبجددو ورسددېږو،حال   وو، یکددړ

 .ورسېدداچې موږ هلته دماښام په پنځو بجو و

 :او وې ويلسېدومو بينبېلي

؟که دسهار اوو بجدو تده د   ئېدرسنو ولې دسهار په اوو بجو ور ونه -

 .وای الیرسېدچې په اووبجو و بايدو، یو اټکل شورسېد

 :سردار په هماهه بڼه  واب ورکړ

بناپدارل سدره    چې داسدې ده،ندو تاسدو ولدې د ديپلوماسدۍ لده الرې      -

 ...؟ئو،ښار پردږدجوړه نه کړه چې دژي
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 :،د خبرو من  ته ور ودانګل او وې ويلبينبېلي

پسددته څددوکۍ  رچددې دبخددارۍ تددر څنګدده پدد يددياوو ئهددواړ!پددوهېږم -

،خدو پده   ئيواتاسو رښدتيا  .یدمارشال اسيرول،خورا آسانه کار دناست 

،چدې ولدې مدو کدوم يدو مارشدال اسدير نده         ئيواهم هواړم راته وبياهرحال 

،چې نه يدوازې ددفدا  وزير،بلکدې سدتر     ئکړ؟تاسو له دې ته مه حيرانېږ

 هده نيکمرخوشاله او نه  نه یفرانته،به له دې بر ټولواک واعلحضرل،

هوکې کده خبدره پده مداکې وي،آن زه دروسديې دسدیارل يدو خدوار او         .شي

 .بدمرهه سکرترهم دکومې خوښۍ احساس نه کوم

ناڅاپدده  ريو تدده وکتددل اوپدده يددوې   سددت اندددرېمخددامخ يددې دسددردار   

 .آوارې کړې ېا يې دخپل تندي يونځېد خو

  :وويل يکبالکونس

زمددا يراندده زه بدده تددا ((ولددې))،چددې تاسددو وپوښددتم یاوس زمددا وار د-

دا له هدو ندازکو ديپلومداتي    ييا،ښيماودزړه له کومې و هواړم.وپوښتم

 .وي،چې زما سر نده پدرې خالادېږي او زه نده پدرې پدوهېږم       کړو نه يو کړه

رڅګيرڅدددو  فيرديناندددد اود  يامددداک، يوبشدددپړپوځ ورک کړ،د  !يدددوره

ه ژونددي  رڅګيرڅو  کدارل،خو هدېڅ پتده نده شدته چدې هدده مدړه دي کد         يا

وتندې کدوي او پده    تېر کېيو په بل پسې نه بښدون  دي،چېرې او څه کوي؟

چدې   یوتدوزف د يدوازې ک . کې کوتوزوف پاتې کېدږي او ټولده جګدړه    ایپ

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

د پادشدداه پدده  !هددورا!پدده رښددتيا لدده همدددې املدده! وکې زمددا يرانددههدد -

داټدول خدورا   .داټول سپې لي دي.ن په وياړيمااوياړ،دروس په وياړ او د

پدورې څده اړه لري؟ستاسدو بدری     (اتدريت  )ستر ارمانونه دي،خدو دا مدوږ  
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رڅګيرڅددو  يالري؟ښدده بدده دا وي چددې دلتدده د    معنددياتددريت لپدداره څدده  

 یهدده متدل د  .خبرونده راوړي  يو  کدارل،دبر رڅګيرڅد يافيرديناند اود 

لدږ  .اور کدې سدو ي،پر بناپدارل    پده  رخدې   ستاسدو بدری مدوږ د    يدي واچدې  

،دهدده شددان خبددر بدده بددل خونددد  ئاړخبددر ر يرترلددږه دهددده پددر يددوې ډلددې دبدد 

هدۍ زيدری وي او   نيکمرلپداره دښدې خوښدۍ او     دوید بده  دهه خبر.ولري

بريښددي چددې   خددو داسددې ،وکړي ېبدده دهددده پدده ويدداړ دتوپونددو ډز     دوی

. ړ زمدددددوږ د السدددددي زوروندددددې لپددددداره دی ستاسدددددو دهددددده بدددددری اوويدددددا 

رڅګيرڅدددو   يارڅګيرڅدددو  کارل،لددده السددده هدددېڅ نددده کېدددږي او د     ياد

 لده شداره،  وياندا  ، دتاسدو پده کدرارۍ   . تده رسدي   ييوافيرديناندهر کړه رسد 

ئ وه ېهده سره مخه ښه کوي او نارله ،ئشاته  ي ،هده دښمن ته پردږد

 لدده مدوږ سددره دی، خددای  ېندده مدو او وايدي چددې   پالزم چدې تاسدو پددوه شدي   

،جنددرال شددميت،هده دتددوپ  یچددې ټولددو تدده يددران د و زمددوږ يددو جنددرال  ،

او اوس راهلددي ياسددت مددوږ تدده   ئديوليددوتر بدداران الندددې يددوازې پردددږد 

ئ چددې ستاسدو دهدده  نددو داراسدره ومند  !ئوبښد .ئيد وا يکمبددار يل بدر دخپد 

ل نګېدر داسدې ا .ى دیکاو شدرموون  ىک،تر بل هر څه نه زورونرخب یراوړ

ور وکددړو چددې دې ندده برسدديره کدده تودد  د .وي کېددږي چددې دا يددو السددي کددار 

رڅګيرڅدو  کدارل بدری    ياچدې   ئ،تودور وکدړ  یرښتيا بدری تدر السده شو   

کدې کدوم دپدام وړ بددلون     هېردجګدړې پده ټدوليز ب    به خبر دې ياا،خو ىيټل

 ونه خدو او نور کار ېئ،فرانسويانو ويانا الندې کړ؟پوهېږوای ىراوست

 . ي ديچن شويکا کړخورهسې 

 ؟ويانا يې الندې کړې؟ېڅنګه يې الندې کړ -

نه يوازې دا چې ويانا يې الندې کړې،بلکې بناپارل د شون برن،په -

يددې د (وربنددا)او زمددوږ يددران يددراف   ی دیشددو ای دد رپدد ایمدداڼۍ کددې  دد 

 .یو لپاره حضور ته ورراون داخيستو دسپارښتن
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يدر ترسداړه هرکلدي او    دالرې تر ستومانتيا،د دفدا  دوز  يکبالکونس

نده   معندي له،چې دهدو خبرو په نګېر،داسې اوروسته خوړلوترهرمنۍ د

 .پوهېږي چې اوس يې اوري

 :،خپلو خبرو ته دوام ورکړبينبېلي

 دلتدده و او هددده تدده يددې هددده ليددک    ،نددن سددهار يددراف ليشددتن فلدده  -

خدورا ښده او هدر     ټيد پروروښود چې پده وياندا کدې دفرانسدوي پو وندو د      

چدې  !ئتاسدو يدور  ...د شهزاده مورا او دندورو او ندور  .کوله هاړخيزه ښودن

 چددې الیومره دچددا دخوښددۍ وړ ندده ده او ندده شددي کددوستاسددو بددری دلتدده هدد

 .ييواسردار په تويه هرکلي و يکه د يوه ژهورنتتاسو 

دده لده خدوا نده     منلده چدې پده رښدتياهم    و ېزړه کد  دا پده ،انددرې سردار 

لو دخبر په پرتلده د  دې کو،د اتريت دپالزمېنې دالندکرس د جګړې خبر

 :،نو وې ويلیوياړ وړ نه د

،ماتده دسداړه هرکلدي خبدره هدومره دپدام وړ نده        يماوکه رښتيا درتده و -

شو چې د کرمه په څندډو کدې د    پوه بايدپه دې .ده،رښتيا بې اهميته ده

پده کچده رښدتياهم     يت دپالزمېندې د النددې کولدو د خبدر    ،داتریزير يبر

دې شدوې؟نوهده دپلده عمليال؟دپلده    څنګده الند  ويانا ..خورا وړه خبره ده

سدر ښدکته پورتده کولدو څده يټده لرلده؟نو هدده شدهزاده آورسدپر  څده             رپ

آورسپر  به له ويانا نه په کلکه دفا   کول؟موږ توور کاوه چې شهزاده

 .کوي

  :،وويلبينبېلي

زمدوږ خواتده او لده     يعندي ،یدې خواکې والړ دپه سردار آورسپر ،-

او .وور کوم چې خورا بده ،خو په هرحال دفا  کوياو ت موږه دفا  کوي

لده لدرم چدې وي نده     او هي ىلنيدو پل ال فرانسويان نده ده  .ه دهويانا آپلوه پرت

ې وه چدې  نونه خښ شدوي دي او ټاکدل شدو   يا، که په پله کې خو منيسي
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،اوس بده د  وایه اوس دلتده نده   ب،موږ وایکه داسې نه .هده والوزول شي

،تاسدو او ستاسدو پدوځ بده     وایيلو کدې پدت   دهرونو په شد ( سکيمييبو)

تر لده پنځلسدو دقيادو نده      تر يوزارونو الندېد دوه اړخيز اور  دتوپونو

 .یکړ وایزيال دوام نه 

 :وويل اندرې سردار

لې يلانده لدري چې،جګدړه چدا يټلدې يدا بد        معندي خوپه هرحدال دا ددې  -

 .وي

لې ده او يددو رسددېدتدده  ایبددرعکه زه داسددې فکددر کددوم چددې جګددړه پدد -

ړه نه کدوي اولده   ال شمېر پوچ مدزي هم دلته داسې فکر کوي،خودا ززي

آخددر بدده هددده خبددره رښددتيا شددي چددې مددا ال   . ندده شددي ۍډاره خولدده خالاددول

خپلې ستريې برندې،  بيندجګړې په لمړي سر کې درته ياده کړې وه بېل

پاکې کړې اوخپلده يدوه هدوره خبدره يدې سدردار تده         بيايې د تندي يونځې 

 :تکراره کړه

ن کې،يدړز او يدړوز او پده ټدولي     يااتاته ويلي و،چې دا په دورنشتم-

 ی،چدې دجګدړې تګلدور   ینده د  یه پده ټولده جګدړه کدې دا دبداروتو بدو      توي

ټاکى،بلکې دجګړې تګلوری هده څوک ټا کې چې بارول يې جوړ کدړي  

  :تر لږ  نډه وروسته يې،خبرو ته دوام ورکړ.دي

در او دپدروس پاچدا د   ټوله خبره په دې کې ده،چې ټولدواک الکسدان  -

او دټلدوالي   منيکه پروس يووالي و.کړې کويپردبرلين په خبرو کې څه 

جګدړې  لده  او  مندي چدې هدده و   هړی شي،اتريت به هرومرو دې تده اړوزي 

هدم دجريدو    بيدا الره  دانييدواز ...پرته بلده الره نده شدته،کنه لده دې نده پرتده      

 ...مرکو الره ده

يسددت،اوناڅاپه يددې خپددل تندددي اوټټددر اددليب وو ر،پاندددرېسددردار 

 :پرسوک وواهه او وې ويل په چدو چدو يې مېزکړ اونازک الس هوټه 
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 !یدا سړی څومره بختور د !څه بې ساري نبوغ-

ژبده يدې    ښدتنيز او په پو ېيونځې راخورې شو بياپه تندې  بيند بېلي

 :وويل

 ؟دویبوئوناپارل يا-

 :وويل بيازور اچاوه  په ټکې ښه((ئو))هده چې د 

 ناپارل؟ بوئو-

 یکدې ناسدت د  شدون بدرن    ،نور نو پهاوس چې هده :زه داسې فکرکوم 

 تېدر  کدې لده ټ (ئدو )داحترام لده مخدې د    بيااو اتريت لپاره قانون جوړوي،

کړه کدړې چدې همداسدې وکدړم او پده سداده تويده هدده         پردما خپله خو.شو

 .دبناپارل،په نامه ياد کړم

 :،وويلاندرېسردار 

چدې جګدړه پده رښدتيا      ئيد واو،دا راتده و شد تېرلده ټوکدو    ئرا !نه!نه-

 لې ده؟رسېدته  ایپ

او داهدده څده دي    یوور کوم چې اتريت بې واکه پداتې د زه داسې ت-

دهدددو دهدده د بددې واکددۍ  .تددر اوسدده ورسددره رږدي ندده وو  لددکچددې دهدده خ

وران  يدت الخدو يدې ټدول و    ینه اخلي چې لومړچېسر يهااحساس له هده  

الزمېنده يدې دښدمن النددې کدړې      او ويجاړ شوي،پوځ يې ماتده خوړلې،پ 

وتداالن کدوي،دا ټدول    ااو داسې ويدل کېدږي چدې ارتدکسدان سدخت چدور       

هدوکې  .سدتريو پده ويداړ   ښکلو ، دينياوټول د اعلحضرل ټولواک سارد

هدوکې خدو خبدره دې زمدوږ ترمنځده وي،زمدا تودور دادي        .له همدې املده 

لي چدې لده فرانسدې    ددد ،مدا داسدې اور  لویتکل لري مدوږ وهو  هدویچې 

دروهددې خبددرې پيددل شددوي او پدده پټدده د روهددې کددوم تددړون السددليک   سددره

 .شوي دي

 :وويل اندرې سردار
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رته رسدول خدورا   نده ده،ددهده رازيدوې چدارې سد      دا خبره هدېڅ شدونې  -

 .حماقت هواړي یلو

  :،وويلبينليبې

يدې دتنددي يدونځي راټدولې کدړې او دې       بيدا ! که ژوند و،وبه يدورو -

 .دي يلرسېدته  ایو پکار ددې معنى لرله چې خبرې نورې ن

و کېدددو لپدداره جددوړه ديدد،هدې کددوټې تدده چددې دده د واندددرېکلدده چددې 

ڼکدو نده پده    بله وب پاک او ښکلې جامې يې واهوستې،شوې وه،الړ،دخ

يدددې ډډه او سدددر ولګول،داسدددې يدددې  يجدددوړ شدددوې توشدددکې او سدددرودږد

ې خبر راوړي و،خورا لدر  ييې دبر چې له هدې جګړې نه چې دهله نګېروا

داتدريت خيانت،دبناپدارل ندوي بدری ،دهدده       روس ټلوالده، دپ.شوی دی

دده دسدبا ور دې ورتد      ،ټ او دټولدواک فدرانته حضدورته   يپرپرتمين 

 .په  ان کې ډوب کړی و یيالونو يې د،ټول هده څه و چې خ

، سددتريې يددې سددره وتړلددې خوپدده يددوه شددېبه کددې دتوپونددو هړمبهدداري 

زو دهدددده دتوپکدددوډزوو او ديددداډيو دتددد  راتددد  شورماشدددوراو انګدددا 

ي،دپړي پده  سرتېرل چې څنګه ليديې په توور کې  بيا.هوږونه کاڼه کړل

ډزې  يوستوي ليک لده هدره نده راکدوزدږي او فرانسدويان پرهددو      ،په څېر

لده شدميت سدره يدډ     يبڼۍ ردږدي، لهله چې زړه يې نګېرهده داسې ا.کوي

د توپوندو او ټوپکدو دډزو بداران     يدې کې  واوخا شا په وړاندې درومي او

دې سره سره هده دماشومتوب دمستۍ او شروشور هدده ليدونى   .ږيورد

او پده  کدړ  احسداس   بياو، یې کلونه کلونه پخوا ترينه کډه شواحساس چ

 .هددزړه کې يې دهده مينه راهوړ

 :او وې ويل سېدته ومو يووار له خيالو راوول،دماشومانو په څېر  ان

خدوب   هوکې داټولې پېښې همداسې،پېښې شوي دي او په خدواږه -

  .ه شوددو
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تدر هرڅده    و يدادونو نده  تېدر لده  .څېدد بله ورځ هدده ناوختده لده خوبده راپا    

دټولددواک فددرانته حضددور تدده   بايدددلددومړي هددده تدده دا وريدداد شددول،چې  

هده تدده ددفددا  وزيددر او دهددده لدده اندددازې ندده زيددال بددا ادب       بياورشددي،

 ريدې پد   او دهده د تېرې شدپې خبدرې   بينبېلي. ياور ورپه يادشول اتريشي

ورت  ته يې  ان چمتدو او خپلدې  دانګړې     ،او دربار ته. زړه ورواوښتې

ده چې پوره،ښکلې،پاکې جدامې يدې   کېډدره موده . جامې يې واهوستې

ندددددده وې اهوسددددددتې او ټټددددددر يددددددې پدددددده نښددددددانونو او مددددددډالونو ندددددده و  

دکدار   بدين ليبېخوښ،خوشاله ،زړه راښکونکى، اليب په هاړه د.ياڼلى

را  ل څلور تنه نور هدړي هدم دهدده پده کوټده کدې      دسیار.کوټې ته ورننول

ت کورايين،سدددره چدددې اوس  ليايپوسدددردار،له کېبالکونسددد. وو دددددره

،هده نورو تده ور  بينليبې. درلوده لویو له پخوا پېژندي يدسیارل منش

 .وپېژاند

 واندان وو،چدې پده وياندا      ای،مېلمانه،داعيانو زامن او بډبينليبېد

انتده،جال جريدې مرکدې او بنډارونده     ښدار کدې يدې      کدې او آن په دې وړو

 هددوی و، یوا په خپلده ددهدې ډلدې مشدر پداتې شدو      ،چې پخبينبېلي. لرل

ددهددې ډلددې هددړي چددې څدده کددم ټددول ديپلوماتددان   .پدده نامدده يددادوه(خپددل)د

چددې  نيدداکددې ډوب وو،هددده خيالوندده او د نيدداوو،پدده خپلددو خيددالونو او د

يندده او ټولدده م هدددوید.جګددړې او سياسددت پددورې يددې هددېڅ اړه ندده لرلدده     
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اړيکدو   ژوند، له  يندو ښدځو سدره دپټدې ميندې او      ایلېوالتيا پرتمين بډ

 . چارې وې دانياو يا دسیارل ور  ساتل

هدم دخپلدې    انددرې  سدردار دهو ښاهلو،په خورا ميندې او خواخوږي، 

 ایدکېدددهدده ويدداړ ډدددرو لددږو کسددانو تدده ور پدده برخدده  .)ډلددې يددو تددن وياڼدده

 هدده لده   دخبرې د پيل په تويده سره  اندرېسرداردنزاکت اوله  دوی(.شو

خبدرې   بيدا پده اړه څده پوښدتنې وکړي،    يروس دپوځ دبدر  نه،دجګړې او د

د ديپلوماتانولده  .او بده  ېتټوکو او کرارکرار ديو بل هيبت ته ور واوښد 

 :ه وويل ددډلې نه يوه تن،چې دخپل يوه ملګري دناکاميو په اړه هږ

کدددې دده  اداري دفتدددر هدددده تددده ويلدددي چدددې د لنددددن پددده سدددیارل     د -

پددده پدددام کدددې   يکددددهددده ټ بايدددد یلدددري او د معنددديټاکنددده،دده دلوړتيدددا 

و په وخت کدې دهدده   ددنه پوهېږم تاسو ددې خبرې داور! يارانو.وساتي

 شي او کنه؟ الیدڅېرې توور کو

،دا بدمرهدددده يددددماوخددددو زه بدددده يددددې ال لدددده دې ندددده بدددددتره درتدددده و     -

ۍ نده ال  همددې بددمره  ،لده  کورايين،درته يادوم،چې دهه دښځو لېدوال  

 .ډدرې يټې اخلي

ډډه لګدولې او   څدوکۍ  کدې السدتي لرون ې يو رليت،چې پايپو سردار

 :ښکته  ړولې وې،په کړس کړس خندا وويليې پښې 

 !يهواښه داسې ده،نو !ښه -

 :ل شودديو بل هږ واور

 .ښځو پسې تاودږي.دا دښځو لېوال لکه مار -

 :ته ور واړاوه اووې ويل اندرې،مخ سردار بينليبې

چدې دښدځو پده مدن  کدې ددهده        ئته نه پوهېږ!کېهليه بالکونسښا-

نېدږدې و  )د فرانسدويانودپوځ  ښاهلى بری،په بې رحميدو او ندادودو کدې   

 .په کچه څو برابر دي يدبر(دروسي پوځ يماوچې و
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 :ليت وويلايپو سردار

او دخپلددو عينکددو لدده شددا ندده يددې خپلددو     .ښددځه دنددارينوو،ملګرې ده -

 .لوړوشويو پښو ته وکتل

تندي يې يونځې راخورې  رليت،ترڅن  کېناست،پايپو،د بينبېلي

او ندور ټدول    انددرې ،سدردار  ېسياسدت تده ور واړول  بياکړې او خبرې يدې  

 .دهده شاوخواته ورټول شول

کړ ،ټولو ته يې په  ير يدر   ای  رپ ایکې   ایليت، ان خپل  ايپو

 :وکتل او وې ويل

ړه خپدل نظدر   داوسدنۍ ټلدوالي پده ا    الید برلين حکومدت نده شدي کدو    -

يادښت  يلکه هده شان چې يې په خپل وروست...به بياڅريند کړي، که 

تددر هددده چددې اعلحضددرل  ...ئپددوهېږ هددوکې تاسددو...ئتاسددو پددوهېږ...کددې

 اندرېسدردار هدده د  ...وړيټولواک خپله په دهې ټلوالې کې بدلون را نه 

 :او وې ويل نيوالس را و

زما په اند چې تر نده  .ليرسېدته نه دي  ای،زما خبرې الپئابر وکړ -

 ...منه وياهېزمداخلې به مداخه هوره او 

 :لږ  ندنى هوندې شو او وروسته يې وويل

د ندوامبر داتده ويشدتمې پده يادښدت سدتريې        الینده شدي کدو    هدوی -

 ...پټې کړي او هر څه ختم ويڼي

ښددود او پدده دې تويدده يددې    پردالس يددې  اندددرېدلتدده وچددې دسددردار   

 .لي ديرسېدته  ایور نو پنده کړه چې خبرې يې نيڅر

سدر   رد او خيال نده يدې څڼدې ،لکده خدولۍ پد      ،چې له خورا خونبينبېلي

 :يل، ووېوڅنډل

په رښتيا چدې زمدوږ دزمدانې ديموسدیون يې،هدده جدوهر چدې تدا پده          -

 .خپله ژبه کې ندښټي دي
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داسدې خنددل چدې     بيدا لت،ايپولي وو،خو نيوټولو له خندا نه بډوډي 

يدې   بيدا چې له خندا وران وران کېده،خو  هده.نېږدې وو نیه يې وخېږي

چې دهدده د   داسې خندا.ىونيسدخپلې هدې خندا مخه  الیهم نه شو کو

 .يوډوله يونځې مخ ،يونځې يې پاکې کړې وې

 :،وويلبينبېلي

ټولي تويه په بدرن کدې   په دې کور اوپه  کېبالکونس!ښاهلو ئيور -

ن پددده انددددازه او زه هيلددده لدددرم چدددې دټدددول تدددوان او امکدددا  یزمدددا مېلمددده د

دا  وایکه په ويانا کدې  .وروڅکم ته دژوند خوندونه او لذتونه هدهدلته،

،خدو دلتده پده دې خدوارۍ مدوراوا،کې بده دا لدږه        وایکار بده خدورا آسدانه    

نو بندډارانو  ياا،زه بده داعيدانو اوبدډ   ئتاسدو دتيداتر هدم وخدور    .يرانه وي

  :ويل،يوه تن وراسمې کړئ ېليته،د ښځو چارايپوجوړ کړم او تاسو 

هده چددې دا ،ښددکال ده،ښددکال، آملددي سددره اشددنا شي هددده بايددد لدده   -

  .ېيې له خونده مچو کړ ېڅوک وويل،د يوت

 :،وويلبينبېلي

الرو چدارو الرښدوونه    انسداني د بايدد سپاهي تده   يکدې وينزبښوون-

 .وشي

 :،خپل ساعت ته وکتل او وې ويلکېبالکونس

و لدده دې شم،ستاسدد الیپددوهېږي چددې زه وکددو  ایدرنددو ښدداهلو،خد -

 .نور،نو الړ شم بايدمېلمه پالنې نه خوند واخلم،زه 

 چېرته؟-

 .دټولواک کتنې ته -

 .هو!آها -

 :ل شولدداوله شا وخوا نه ،څو نور هږونه واور

 !سرداره وپورې،ليد بياو پورې،تر ليد بيا،تر کېښه نو بالکونس -
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 .به په ليمو وکړو ىئ،ستاسو هرکلته  ان راورسو ډوډۍدهرمې 

 :،دبدريې په لړ کې وويل اندرې سردار،د بينبېلي

، پدده الره کددې پرتددو ئلدده ټولددواک سددره دخبددرو پدده لددړ کددې ه دده وکددړ   -

نې خبدرې  ياو پده نظدم، ترتيدب او سدت    رسدېد کورونوته د خدوړو او کدالو د  

 .شيو

 :و کې  واب ورکړسېدو موسېدپه مو کېبالکونس

ې اړه ،خو څومره او څنګده چدې زه پده د   يماوزړه مې هوښتل چې وې -

 .الیپوهېږم،دا کار نه شم کو

چدددې داسدددې ده نوه ددده کدددوه چدددې زيددداتې خبدددرې    ! دهښددده ! ښددده ده_ 

،خدو خپلده نده    ینو خورا لېوالده د و کتليدهده ددهه راز  که څه هم،ئوکړ

 .ئوخپله يې ويورشي ایاو نه هږدد یدهږددو مينه وال د
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ې داتريشي ته چ اندرې سردارفرانته،د هرکلي په تر  کې  ټولواک

هدده تده د    افسرانو په مدن  يدې والړ و، يدر او يدوازې يدې خپدل اوږد سدر       

وروسته هماهه پرونى ياور پده   مراسمو تر خو،درناوي په نښه وښوراوه

تده څريندده    انددرې خورا ورين تنددي،دټولواک لده خدوا دده دمنلدو هيلده      

 .کړه

دمنلددو پدده وخددت کددې د کددوټې پدده مددن  کددې والړ       اندددرېټولددواک،د 

،دې خبدرې  انددرې خکې له هده چې ټولواک خبرې پيل کړي،سدردار  م.و

ډدر حيران کړ،چې ټولدواک خدورا ندا ارامده او داسدې يدو حالدت لدري چدې          

 .وی و،څه وکړي او رن  يې هم سور شييوايواکې نه پوهېږي چې څه و

 :ټولواک،ناڅاپه وپوښتل

 ؟يهواړم وپوښتم،جګړه څه وخت پيل کېږ-          

اب ورکددړ او بيددا دلددومړي  ددل لپدداره نددورې هماهدده سدردار اندددرې  ددو 

 :شان ساده ساده پوښتنې

 ...دکوتوزوف روهتيا څنګه ده؟-    

 څه موده کېږي چې له کرمه نده راخو ېددلي ياسدت؟ او همددې تده     -  

د ټولددواک لدده ژبددې داسددې څرينددددده چددې هددواړي   .ورتدده نددورې پوښددتنې

او دا لده ورايده   .ړييوازې او يوازې خپلو يو څوپوښتنو ته  واب پيدا کد 

د  وابونددو اورددددو تدده هددم هددومره     څرينددده وه، چددې هددده ددې پوښددتنو  
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 . لېواله نه دی

 پيل کېږي؟ جګړه به کوم ساعت -   

 :بالکونسکې، واب ورکړ   

نه شم کوالی په پوره تويه ووايم چې،څده وخدت او پده    !ستر ټولواک-

ن يرنشدتا کوم ساعت به جګړه پيل شي،خو دا کدوالی شدم ووايدم چدې دو    

 .کې چې،زه خپله هلته وم، له شپږوبجو وروسته جګړه پيل شوه

بردښدېده   بالکونسکې،د  وابونو په ورکولدوکې  کده خدورا لېوالده    

 ينيچددې توددور يددې کدداوه ددې وخددت يددې پيدددا کړي،چددې دجګددړې رښددت   

هدددددواړي او پددددده خپدددددل خيدددددال کدددددې يدددددې    ید انځورهدددددده شدددددان چدددددې 

 .ير ي،اعلحضرل ټولواک ته وړاندې کړي

 :ولواک وموسېد،دهده خبرې يې پردکړې او وې ويلخو ټ

 څو ميله؟ -

 ؟له کوم  ايه ترکوم  ايه؟ید د اعلحضرل هدف،واټن -

 !له دورنشتاينه تر کرمسه پورې -

 !ميله،اعلحضرتا نيمدرې  -

 ه هاړه پردښوده؟کينفرانسويانو دسيند  -

د استخبارتي خبرونو له مخې دهدوی وروستي پو يدان پدرون    -

 .جالو کې له سيند نه اوښتي دي شپه،په

 په کرمه کې واښه په پوره اندازه پيدا کېږي؟ -

 .د اړتيا په اندازه!هوکې اعلحضرتا -

 :خو ټولواک دهده خبرې بيا پرې کړې -

 جنرال شميت په څو بجو ووژل شو؟- -

 .توور کوم په اوو بجو -

 .په اوو بجووافسوس،افسوس -
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اندددرې،نور  سددردارکددړ او ټولددواک د مننددې پدده نښدده سددر ټيددټ      -

د راوتلدو سددره سدم ټدول درباريددان تردنده چارچداپير او لدده      .ندو،ترې راوول 

هدددرې خوانددده پرهدددده دمهربدددانو سدددتريو اوخدددوږو وينددداوو بددداران جدددوړ    

ياور په دې ييله منده و،چې ولې پرون په دربار کدې پداتې نده     ىپرون.شو

د دفددا  .خپددل کدورکې دپداتې کېدددو سدال ورتدده کدړې ده    پده  شدو او ندن يددې   

دمدداري  وزيرهددده تدده وروړاندددې شددو او دټولددواک لدده خددوا يددې هددده تدده      

وويلده او   يددرديمې درجې نښان د وياړلو له امله مبارک تېرزې،په نامه

د ملکدې حضدور تده د ورتد       ملکې  دانګړي ياور،هدده تده   ( ټولواکې)د

هدددده سدددره کتنددده  لددده آرڅګيرڅدددو ، هدددم هيلددده لرلددده چدددې   . بلنددده ورکدددړه 

څدو شدېبه   .چاته، واب ووايي یې نه پوهېده چې لومړاندر سردار.ولري

د روسديې  .يې  نډ وکړ،چې خپل خيال سره راټول اوخبرې راسدمې کدړي  

سیير دهده له هاړې نه الس تداو کړل،دکړکدۍ خواتده يدې بدول او خبدرې       

 .يې ورسره پيل کړې

له خوا د راوړل شوي خبري زيدري،   د خبرې برخالف،دهده بيند بېلي

له هده نه دمنندې او درنداوي    په کليسا کې.هرکلي وشوپه خورا ښه تويه 

دمدداري  یشددو اددليب ياڼددل  یکوتوزف،تدده ،پدده لددو .شددوه هوڼددده جددوړه 

تريزه،نښددان ډالددۍ او د پددوځ نددورو افسددرانو تدده هددم مډالوندده او نښددانونه  

لده هدر پلدوه بالکونسدکې تده بلندې ورکدول کېددې او ټولده          .وروبښل شدول 

ه ليدددددنې او کتنددددې تېددددره  نو او مخددددورو پدددد يددددالوورځ يددددې د اتددددريت د 

ټدولې ليددنې کتندې     وپنځو بجد  چې د مازديګرپهيې وروسته له هده .کړه

پای ته ورسېدې،په خپل ذهن کې يې هده ليک جوړاوه چې هوښتل يې 

خواتده   بدين هده دبېلي.يکيول دجګړې او دسیر دبهېر په اړه خپل پالر ته

مېشدت   ،پده کدې  بيند هده کور دروازې تده نېدږدې چدې بېلي   .ورستون شو

د .ايي کراچددددددددۍ والړه وهنيمددددددددو،لدددددددده کددددددددالواو وسددددددددايلونه يددددددددوه 
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،چوپړ،فرانته په خورا سدختۍ يدو بکده را کشدکود،هده دده     بينبېلي

 :له وره راوول،بالکونسکې له هده نه وپوښتل له رارسېدو سره سم

 فرانته،څه خبره ده؟-

پددده داسدددې حدددال کدددې چدددې پددده سدددختۍ يدددې پددده کراچدددۍ کدددې کدددالي    

 :بارول، واب ورکړ

و همداسې لکه يالړ شو،دا خب ېلر بيا وخو ېدو،بايد! اللتمابهج-

 .نه موپردږدي.ید سيوری راپسې

 :اندرې،وپوښتل سردار

 څنګه ؟څه دې وويل؟-

 دهده په تدل ترتلده  .اندرې هرکلي ته له کوره راوولسردار،د بينبېلي

  .ارامه څېره کې د نا آرامۍ او يبنۍ نښې څريندې وې

 :هده وويل

،چې دا ډدره په زړه پورې ده،فرانسوي پدوځ بدې   ئيد ومندا با!نه!نه-

ب پددر سدديند يددو نيددود دا)لدده هددر ډول خنددډ ندده پدده خددورا آسددانۍ لدده د تددابور 

 .له پله نه را پورې وتل(پل

 .اندرې سر په دې خبرو هېڅ نه خالاېده سردار د

ياست،له هدو خبدرو نده چدې ټدول خلدک دښدار پده         يتاسو څه بال وهل-

 .تاسو بې خبرياستخو،هره کوڅه کې خبر دي

 .ارڅګيرڅويين سره وم، هلته خو ما هېڅ وانه ورددل لهزه -

 :سردار اندرې په تلوار وويل

 .او دا دې هم ونه ليدل چې ټول د بارونو په تړلو لګيا وو-

 ومې نه ليدل، خبره څه ده؟ ،نه-

خبدددره څددده ده؟خبدددره داده چدددې فرانسدددويان لددده هدددده پلددده نددده چدددې          -

نده   یالدوزول شدو   کولده،تېر شدوي،دا بدل پدل هدم      آورسپر ،دهده ساتنه
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 .او نن وسبا به دلته وي یاوس د برون خواته روان د ،،موراید

چې هده پل وا نده الدوزل شدي،   څنګه به دلته وي؟ څنګه کېدای شي، -

 .يينونه په کې خښ شوي ديما

چدې هې دوک آن بناپدارل     يدا پوښتنه چې زه يې کدوم،دا هدده څده د   -

 .هم نه پرې پوهېږي

 :بالکونسکې اوږې پورته واچولې او وې ويل

لري چې پو يان هم  معنيکه فرانسويان له پله نه راتېر شوي يې،دا -

 .نورو سره يې اړيکى هم شليدليله وژل شوي او 

 :، واب ورکړبينبېلي

 خبددره هددم پدده همدددې کددې ده،اوس نددو هددوږ شدده، هددده شددان چددې مددې     -

تدر هدده   .ېڅ خبدره نشدته  فرانسويان ويانا ته رسېدلي،په دې کې هد ،وويل

يددوه ورځ وروسددته،يعنى پددرون، ښدداهلي مارشدداالن،هريو مددورا، الن او    

 ينيدرې واړه دياسدددددکو.) بليدددددار سدددددواره دپلددددده لورتددددده خو ېددددددلي    

 (اوسېدونکې دي

 :يوتن وويل -

نونده ادښدودل شدوي دي    يچې د تابور پله ته ما ئښاهلو تاسو پوهېږ-

ه پای کې يوه له يواښه ډکده  دهده پل.نګونو ساتل کېږينيراو په زريونو 

او پددنځله زره مېشددتو سددرتېروته سپارښددتنه شددوي چددې پددل     تللددې الره

والوزوی او پردنږدي چې موږ له هده نه ،واوړو،خو که موږوکوالی شدو  

چدې درې   ئدر د .دهه پل ولکه کړو،جاللتماب ناپليون بده خوشداله شدي   

وړانددددز هددم دهدده   پل الندددې کړو،هددده دوه نددور جنددراالن  شددواو واړه الړ

هدوی خو ېږي،پل النددې کدوي او لده هدده     .ئخوښوي او وايي چې در 

ب دې خواتدددده نيددددواوس لدددده خپلددددو ټولددددو پو ونددددو سددددره د دا.ندددده اوړي 

ستاسدو پده   او  هدوکې زمدوږ  .دي رارسېدلي او زموږ پلدو تده پده څدک کدې     
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 .مخابراتي اړيکو

 :ژبې وويل اندرې په خورا همجنې او خواشينې سردار

 .یه دوخت ن دا دټوکو-

وړ  دانياو هددم دخواشدد دهدده خبددر دسددردار اندددرې لپدداره هددم دخوښددۍ 

 ید يدوه يواښدمن حالدت کدې     پدوځ پده داسدې    پوه شدو،دروس  همدا چې.و

 یقسدمت د  چې دژهورنې هيله يې نه شته،په خيال کدې ورتداو شدوه چدې    

بدده د روس پددوځ لدده دهدده بدددمرهې کندددې ندده  ید چددې ى دی،مددارلدې تده ي 

 دوه تدولن ،دا حالدت دده لپداره د   ېدره شدوه چدې   راژهوري،دده په زړه کې ت

کدال کدې    1۳۳۹چدې پده    یبنددر د  تولن دفرانسي په سهيل کې يوپدو ي )

چې هده وخدت   ۍدناپليون په مشر هده انګريزانو الندې کړاو بيا هدوی

بده لده    ید بڼه لري،چې( سپاهي وه،له هده ښاره وشړل شول ىيو نوم ورک

ويدداړ لددوري او الرې بدده ورتدده    سددپاهي ندده راباسددي او د    ييددو نددوم ورکدد  

،دخبرو داورددو په لړ کې يدې تودور وکدړ چدې څنګده      بيند بېلي.ینيزپرا

به سترې قوماندانۍ ته د رسېدو سره سم د جګدړې پده شدورا کدې داسدې      

 ېوژهدوري او ددهده چدار    پدوځ  وينا کوي،چې کوالی شي په يوازې  دان 

 .ی دیخپل کړيې واک  لوسرته رسودهده د سپارښتنه او 

 :، وويلبينيبېل

هدددده .وړ خبدددره ده دانيټدددوکې نددده کدددوم،دا رښدددتيا او خدددورا دخواشددد-

ښدداهلي،يوازې او بددې ملګرودپلدده سددر تدده را ي،سددپينې جنددډې پورتدده    

 ېد روهد  پله نه زموږ پلو ته رانېدږدې کېدږي اوډاډ ورکدوي چدې     لهکوي، 

لري چې دهه فرانسوي مارشاالن لده   معنيدا خبره دا.او اوربند تکل لري

دپدددل افسدددر پيدددره .آورسدددپر  سدددره د مرکدددې لپددداره راهلدددي دي شدددهزاده 

 ن يدار،هده ته دپلده پده سدر هرکلدي وايي،مارشداالن پده خپلدو ياسدکو        

ټوټکو او ببواللو هده تېرباسدي ،ورتده وايدي چدې جګدړه      (د ای نوم دي)
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پای ته رسېدلې او ټولواک لده آورسدپر  سدره دکتندې هيلده لري،داسدې       

مه هدوی پيره دار افسر اورسدپر  تده   او په دې پل.نورې خبرې او کيسې

 .وراستوي

،هدوی يتدداوو  اتريشددي افسددرانو ندده هېددږې    له ښدداهلي مارشدداالن،  

هددوی سدره ټدوکې ټکدالي کدوي او آن دتوپوندو پده سدر ورسدره          له ،ينازو

يدو فرانسدوي افسدربې لده هدده چدې دچدا ورتده پدام          کې  په دې وخت.ينيک

ريطو اوبدو تده ارتېدږي    ونو خيناشي، کرار کرار،دپله خواته ور ي او د م

پدده پددای کې،زمددوږ،يران پدده خپلدده قوماندددان .ږدي کېددږيرنيدداو پلدده تدده و

د  !دښددمن مهربددان: تددورنجنرال شددهزاده آورسددپر  فددن مدداوترن، را ددي   

جګدړه پدای   !ې دجګړې اتدل ياو د ترک !تر ټولو ستر سرداراتريت د پوځ 

ختمدددده ده او مددددوږ کددددوالی شددددو ديوبددددل الس  منيدښدددد.ده ېدلتدددده رسددددې

اور پده  ټولواک نداپليون د شدهزاده آورسدپر ،دليدو دميندې     .اږوکېښک

 ينيکې سو ي،که په لنډه ووايم،دهه ښاهلي،په چل او دوکه کدې رښدت  

نې او چوهدددولي کدددوي ،پددده   يسدددتا ډددددرېن دي،هدددده تددده  ياڅوياسدددوک

او ټيټوالي تېرباسي،په ښکلې خواخوږۍ د ان لېوالده کدوي    ۍمالهوړ

 ی،دتوپونددو نښدده لدده منځدده وړ   ول پددر پلدده يرهددل کوي  رفرانسددوي ډيدد ...

 .اوفرانسوي پو يان پر پله ولکه ټينګوي

 :و،زياته يې کړه ینو انځور لږ آرامه کړي،چې دپېښې د ستابينبېلي

چدې   يداده چې دهده توپ ساتونک خو له ټولو نه دپام وړ خبره خو ال-

 يندديکلدده چددې و، ې وېشددو پدده نښددهپلدده دالوزلددو لپدداره تددوپ ډزې يددې د د

سدر وړانددې درومي،هدواړي پدر      ردپلده پد   ري پده چټکدۍ  فرانسوي سدرتې 

او دې کارته يدې نده    نيسيهدو ډزې وکړي،خودهه مارشاالن دهده الس 

پردږدي،سدددددداتونکې چددددددې لدددددده ورايدددددده ترآورسددددددبر  ندددددده  يددددددرک      

  :ښکاردده،آورسپر  ته وويل
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،چې وړاندې ئ،فرانسويانو ته ويورئ،ويورئدوکه کړي يې ياست-

 .روان دي

خبدرو تده پردږدي،هلدې  لدې يدې ټدولې        ياتونکچې که س ينيمورا،و

  :او وايي، آورستر ،ته وراړوي مخ...هدر  ي

کې نيدددداپدددده ټولدددده ديددددې نددددو هددددده اتريشددددي انضددددابط چددددې آوازې  -

 خپردږي،هده چېرته دي؟

خپدل مشدر   څوک،لده  چدې يدو الس النددې     ئتاسدو څنګده اجدازه ورکدو    

دا . هپده رښدتيا چدې دحيدرل وړ خبدره د     !ئسره پده دې ژبده وهږددږي؟واور   

 يخبددره پدده آورسددپر ،خورا بددده لګددي او سپارښددتنه کددوي چددې سدداتونک 

 ...نيسيو

سرداراندرې،چې د ټپي پو يانو خيرن ککړ کالي ،بدارول او دهدده   

،دتوپونوهړمبهددداري او د دددان راتلدددونکې ويددداړونو دسدددتريو پددده يلوي

 :وړاندې انځورول،وويل

 .کېدای شي دوکه او خيانت وي-

داپېښدده دربدددار  !یخيانددت نددده د :م ورکدددړ،خپلددو خبروتدده دوا  بينبېلي

دا کدټ  !،نه بې هيرتي ده او نه حماقتیدا نه خيانت د.خواره وي الپسې

چدرل کدې الړ چدې يدوايې يدوه      په داسې …یمټ د ئولم دپېښې تکرار د

 :يوه لنډ  نډنه وروسته يې وويل ترپسې ير ي، يپه زړه پورې ټک

   .شوې ده موږ ته هم د ماک پېښه راپېښه -

خبرې سره سم يې دا احساس کړه چې يواکې ټوکه يدې ويلدې    او ددې

هدده  .ده،داسې دخوندد اورند  ټوکده چدې دټولدو بندډارونو خوندد بده وي        

 ېشدو  ټدولې  يونځې چې تر هده وخته يې په تندي خورې وې،په چټکدۍ 

شددونډو يددې موسددکا   رپدد پدده داسددې حددال کددې چددې  .او دا دده دډاډ نښدده وه

 .پسې خښې کړېورکېده،په خپلو نوکونو يې ستريې ال
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و او هوښدتل يدې خپلدې کدوټې تده       ىدلناڅاپه يې اندرې ته چې پاڅېد 

 ؟ئچېرته  :الړ شي،مخ ورواړاوه او وې ويل

 .نور نو  م - 

 چېرې؟-

 .سترې قوماندانۍ ته-

 ؟ئتاسو خو هوښتل چې يوه دوه ور ې نور هم پاتې ش-

 .اوس چې څومره ژر الړ شم،هومره به ښه وي!نه-

ې چددې د تدد  لپدداره داړتيددا وړ څيزونددو د راټولددو   وروسددته لدده هددده يدد 

 .سپارښتنه وکړه،خپلې کوټې ته الړ

 :،هدې پسې کوټې ته ورننول او وې ويلبينبېلي

 ؟ئزه دتا په خيال کې يم،تاسو ولې  !پوهېږې يرانه -         

 .رتيا لپاره دخپلې بشرې ټولې يونځې پاکې کړېوبيايې دخپلې زړ

ته وکتل،خو هدېڅ   يويه خپل پوښتونکت ښتنيزسردار اندرې،په پو

 .يې ونه ويل

 ؟زه پوهېږم چې اوس پوځ ته سخت يواښ ورپدېښ ئې  نو تاسو ول-

حسددداس  ،زه ستاسدددو ددې ائرسدددوور تددده مرسدددتې  ددداناوپددده تلوار ید

 .دا په رښتيا ديو اتل  انګړتيا ده !سردارهدرناوي کوم،يرانه 

 :سردار اندرې، واب ورکړ

 .هې کله داسې نه ده!نه-

چدې   ئ،ولې نده هدواړ  ئمګر تاسدو چدې دومدره فيلسدوف ډولده ياسدت      -

؟که له بلې خوا تاسو دې خبدرې تده  يدر شدي،ته بده      ئپوره يو فيلسوف ش

چددې هرڅدده بددل ډول دي،ستاسددو دنددده داده چددې دجګددړې خبددرې    ېورويدد

تاسددو تدده ندده چددا د …،هدددو تدده چدې دبددل هددېڅ کددار نده دي  ئندورو تدده پردږد 

،نو ئه چا تاسو ته ويلي دي چې الړ شد ستنېدو سپارښتنه کړې او نه دلت
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او بيدا وروسدته چدې خپدل      ئدلتده پداتې شد    ئله دې کبله تاسدو کدوالی شد   

داسې سدره   .ئ،تاسو به هم راسره مل ياستئبدمرهه تادير هرچېرې بوتل

 ښدار  ىکلخدورا ښد   له ښه بختده اولمدوتز،  .وايي،چې اولموتز،ته روان يو

او اسدوديۍ   ۍارامد  ،پده دواړه به په يډه،زما په يداډۍ کدې يو دای    .ید

 .،هلته الړ شو

 :،وويلبالکونسکي

 !ټوکې پردږده!هبينبېلي-

له ،ئزه دزړه له کومې او په رښتيا له تاسره هږدږم،تاسو کدوالی شد  - 

دوې  لده دې تد  نده ستاسدو موخده څده ده؟       ؟ئ،چېرې  ئماسره پاتې ش

يدا بده ال سدترې    (ېشاياي يونځې يې راټولې کدړ  چپېپلې خد)دي خبرې

 اويابده  يک شد چې د روهې تدړون بده السدلي    يرسېدلته نه يو انۍقوماند

 . ډنډورې رارسېږي ۍدرسواي دماتې او دماتې دکوتوزف،دپوځ

،داسې واننګېرله چې خبدرې يدې خدورا قناعدت بښدونکې او      بينبېلي-

 .هوڅې دي او بيايې دخپلې څېرې يونځې پاکې کړې

 :سردار اندرې په کراره او سړه ژبه  واب ورکړ

 :او په زړه کې يې وويل. شم کوالی دهه راز قضاول وکړم زه نه-

 . م چې پوځ وژهورم-

 :،وويلبينبېلي

 ئتاسو په رښتيا اتل ياست!سردارهيرانه -

 



 

4۹6 

 

 

 

 

1۹ 

 

 

 ایسره تدر کتندې او خدد    هوزيرله ،په هماهه شپه ددفا  اندرېسردار 

 پوځله بې له هده چې چېرې او څنګه به وي،د روس .پا امانۍنه وروسته

هددده لدده دې ندده ودددره لرلدده چددې    . ېددددو پدده تکددل وخو کېدد ایسددره ديو دد 

 .الس ته ورنه شي ودکرمه،په الرې د فرانسويان

بارونو،ييددډيو اوکدداروان پدده پدده بددرن کې،دربددار پددورې ټددول اړونددد د 

 د اتسدله دورف، .هدر څده د الموتز،دښدار تد  تده چمتدو و      .ګيا ووتړلو ل

،چې روسي پدوځ  رسېده وهده وا  ت اندرې،سردار نېږدېښارگوټى ته 

يداډۍ او کراچدۍ   .هلته په خورا تلوار او ډدرې بدې نظمدۍ يدډ وډ روان و   

چددا خپلدده الره  داسددې درنددې بددار او داسددې بددې نظمدده روانددې وې،چددې هې

و يدو  ،د يدوه قدزاق قومانددان نده يدو آس ا     انددرې  سدردار .نه شدوه ادستالی 

کداروان  په دهه يډوډ  د پوځ یاو وږ یل ،هماهه شان ستړاخيستياور و

 کې له خپلې ياډۍ سدره چدې دده درانده بارونده پدرې بدار و،د روس دپدوځ       

 پده الره .ورورسداوه  کرښوته نيودستر قوماندان د لټونې لپاره  ان مخک

او همړلدې،آوازې اوردددې او د    ېکې يې دپدوځ پده هکلده خدورا زورونکد     

پو يانو مندډو او يبڼدۍ دده پده     وکپوځ يډوډۍ او له هده نه دتښتېدون

دپدوځ پده اړه ټدولې بددې آوازې      دویکې دا راتازه کوله چې يواکې دزړه 

 .رښتيا وي
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وريدداد شددول چددې    کددېتدده د ندداپليون دهددده فرمددان ټ    اندددرېسددردار 

 :لېږلى و فرانسوي پوځ په نامه ، ددجګړې دپيل نه مخکې يې

پرروسددي پدددوځ بددده چددې دانګلسدددتان پددده زرو،زمددوږ پددده وړانددددې    " -

مو راوستي (دئولم ماته)اتريت پر پوځ هم هده څه راولو چې د ى،لدددر

 "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          

 :ولهتېرهده په زړه کې .ړ او هيلې روح او احساس را لمساوهيادو

اتې نه دي؟نو څه؟که دې تده  بل څه پپرته،چې له مريه  ئڅه فکر کو -

اړتيا وي،نو داهده چاره ده ،چې تر نورو نه يې زه هدم پده ښده تويده سدرته      

 .شم الیرسو

، ليليدو او دهددددو ديددداډيو دهددده سدددره شددد   سدددرتېر،داندرېسدددردار 

و،هددو آسدونو او   يچونکو کراددد لي ،تاالن واالن کاروان تده ،لېږد ددپرز

يو او ياډيوتده چدې يدو پده     هم ياډبياقاطرو ته چې توپونه پسې تړلي وو،

درې درې يدا   بيااو کله به  ې،ه تلوار او بې نظمه په منډو کې وبل پسې پ

کړو نه په ډکو الرو کې بده يدې   چېڅلور څلورو کتار جوړاوه او له خټو او 

لده هدرې خوا،لده    .يوله بله دمخته کېدو ه ې کولې ،په خورا کرکې کتدل 

و تدددوان دددد ې داورهددوږو يددد  انسدداني چدددې  يدده اشددا،له مخددې ،تدددر هددده     

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        

لي او پښدو  ددد د واټونو څن  ته لو.دښکنځلوهږونو انګازې اچولې وې

،ماتې، خرابدې يداډۍ او کراچدۍ چدې هدېڅ ښدکاره نده و،        نه پاتې آسونه 

يدا افسدر دهددو څند  تده       یسدرتېر  نيماو دچا په هيله بده يدو   چې په کومه
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و چې خپل ټدولى يدا   سرتېرکله به يو ډله .لدکېل ليدالس ترزنې ناست و،

زه تويه کوم کلي يا کورونو تده مخده   ياکنډک نه به ورک شوي وو،په ډله 

بلده  .روان وو،کوم چر ،پسه يا هيلۍ سره رايې ه کړه او له هدې خوانه ب

و پده زور بده يدې لده     مټاو د.ې وها تر نګنو پورې په خټو کې نښتيبډله به 

پرآسدونو  . ه ده بده يدې کولده     راويسدتل او د وړانددې تد     خټو نه توپونو

سددمونه بدده ردږدددددل او پدده    دلګېدددونکو متروکددو هددږ بدده زړوندده رپددول،    

هددو افسدرانو چدې دنظدم او څدارنې      .وهدل يويلونو کې به زړوندو توپونده   

کداروان پده دهده الده يولده کدې بده پدر خپلدو           يده ادنده يدې لرله،ددهده بدې پ   

ل او دهدو چدې او ندارې بده لده خدورا     دېلآسونو سواره،ښکته پورته، د

 يده ادهددو لده څېدرو نده دا لده ور     .ل کېددې ددنه په سدختۍاور يوالرو لرو  

 هشورماشدور لده آرامد   لې او هم ددهې الده يدو   هدویه چې نور نو ددښکار

 .کېدو او په هده کې دنظم له راوستو نه ناهيلي او ستومانه شوي دي

 :شوه چې ويل يې ه،هده خبره وريادبينته د بېلي کېبالکونس

 .د ارتدکه مېړنى پوځ دا دې هده -

اکولو ه دده کولدده،نو هددر چېددرې بدده  پيدددهددده چددې دسددتر قوماندددان د 

 .پوښتنه کوله ایه به يې د هده د کاروان ته ورنېږدې او له هرچا ن

څده پده   تده يدې   و سدرتېر يدوه عجيبده يدو آسديزه يداډۍ چدې        دده مخې ته

هددده دکراچددۍ او .و کددې بددار کددړي و،روانددهيددې پرهدددې او  الس ورهلددي و

 څدوکۍ کدې يدوه    مدي پدر لدومړ چر   ۍدهدې کراچد  د.يو شدي وه  ياډۍ ترمن 

سدردار   .و،ناسدته وه  ىکدې مروړلد   يښځه چې  ان يې په شدال او يدو ټکدر   

ي نه خپله پوښتنه وکړي،خو ددهدې  سرتېرچې هوښتل يې له يوه  اندرې

افسدر،ددهې کراچدې يدا     يکڅارون.ښځې ناهيلو زاريو يې پام ورواړاوه

لده ندورو نده دمختده کېددو ه ده       ياډۍ چلوونکې په دې پلمه چې يواکې 

دمتروکددې ديددذارونو هددږ لدده   يکدڅددارون.کلددک کلددک واهدده  سکددوي،آ
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همددا چدې سدتريې يدې     .ښځې په ډډ آواز زارۍ کولې.ل کېدهدداور يهاور

خپدل ډنګدر    پدردې نده دبانددې کدړ،    لده  ولګېدې،سدر يدې    اندرې سردارپه 

 :او په زاريو زاريو يې وويل الس يې وښوراوه

زه ... لپاره مرسته راسره وکړه ایدخد!ښاهليه ياوره!ښاهليه ياوره-

الړه  مدددا نددده پرددددږدي چدددې!ن يدددمم ښدددکاري کندددډک د داکتدددر مېدددرمود او

 . شم،موږ له کنډکه پاتې شو او ورک مو کړ

ي سرتېرکړل او  چيدهو، یافسر چې له قهره تک شين شو يکڅارون

 :ته يې وويل

بېرته ير ه کنه اوسه به مې داسې څه درښودلي وي،چې نوم !ير ه-

بېرتده ير ه،لده دې خپلدې کاسدۍ سدره      !ا نه کړي، هپيدبه دې هم څوک 

 !،بېرته در ه

 :دې وهلېد داکتر ښځې چ

 ؟یداڅه حال د!لپاره په موږ ورحمېږه ایدخد!ياوره ښاهليه -

 :افسر ته ورنېږدې شو اووې ويل اندرې سردار

کراچۍ کې ناسدتې   تاسو په.چې الړه شي ئهيله ده چې اجازه ورکړ -

 .یښځې ته پام نه د

يددې پدده  بيدداافسددر هددده تدده وکتددل او بددې لدده هددده چددې  ددواب ورکړي،   

 :ړهږ وک يسرتېر يکچلوون

 .اوس به له نورونه مخې ته کېدل در وښيم،ژر،ژر بېرته ستنېږه -

 :له قهره شونډې په هاښ کړې او وې ويل اندرېسردار 

 !،پردږده چې الړه شييماوتاسو ته -

 چيدده تده مدخ ورواړاوه او ناڅاپده يدې دنشدئيانوپه څېر      اندرې ،افسر

 :کړې

پدر تدوري    (تده )هدده پده  دانګړي تويده د     )) !ته الپسې څوک يې؟ تده -
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 يدم اوتدا تده   .ته دلته مشر يې که زه؟دلته زه مشدر يدم ،نده تده    ( (زور واچاوه

 .بېرته شاته ير ه

ه چددې دبېرتدده شددا تدده ير دده خبددره د دې افسددر ډدددره        دښددېدداسددې بر

 ...خوښېږي

چې  یافسر داسې نشو د ىکدې ته پام شو چې څارون اندرېدسردار 

داکټدر د ښدځې پدر سداتنه     هده پوه شو چدې د  .په خپلو ويلو هم نه پوهېږي

او پدددر ده  ۍيواچدددې دده درسددد ىلرسدددېددده ټينګارداسدددې يوحالدددت تددده 

خددو دهددده احسدداس او هريددزې بددل څدده      .دملنددډو بڼدده يددې هددوره کددړې ده    

،اور اندرېسددردارافسددر خپلددې خبددرې ال خالادده کددړې ندده وې،چددې .ويددل

 :هده يې ور ودانګل ر،خپله متروکه يې تاو کړه او پ اخيستو

 ... ردږده چې الړه شيپ...يماوتاته 

 :شه او وې ويل ېپه نښه الس وښوراوه،لږ له هده لرافسر ددرناوي 

! ښده ده ...يددې قومانددانۍ دمشدرانو لده السده د     ۍټوله دهه مردار-

يددې  ېئ هرڅنګده چدې ستاسددو خوښده وي،هماهسد    وکددړ مهربداني !ښده ده 

 .ئکړ

پورته کړي،دداکتر له ښځې نه چدې  ،بې له هده چې سر اندرېسردار 

شدو او پده داسدې حدال کدې چدې ددهدې         ېياڼه لر کېيې خپل ژهورون ید

ولې،دهدده کلدي پده    تېريوپه بل پسې په خيال کې يې پېښې ټولې شېبې 

 .یکاوه ستر قوماندان هلته استوي  دچې ده فکر   ېدلور وخو

مخدې تده ورهلدي کورتده      مړني،له آسه کوز شو،لورسېدکلي ته چې و

هدم کېدږي اسدتراحت وکړي،يدو مدړۍ       او هوښتل يې که يدوه شدېبه   ورهى

پده  .زوروي یه يډوډخيالونه لده سدره وباسدي چدې د    وخوري او هد ډوډۍ

 :زړه کې يې ويل

. داخو هېڅ پو يانو ته ورته نه دي،هسې داړه ماران او تداالنګر دي -
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هده هدې وړې کړکۍ ته ورنېږدې شو چدې چدا لده هددې نه،پده نامده درتده        

 . راهږ کړل

سددتګۍ څېددره يددې   يا، ښي کينيسددی،د کلدده چددې يددې مددخ ورواړاوه   

 ىچدې کدوم اوبلدن شد     ي کينيسدی . ه چې له وړې کړکدۍ نده رايدوري   ليدو

ده،دالس پده ښدورولو يدې هدده تده د      کېد ژول او خوله يې له اوبو ډکه ډکده  

 .ورت  بلنه ورکړه

 :هده چدې وهلې

يې که څنګده؟دې خواتده    یکوت شو!يکوا با لکونس !يکبالکونس-

 !راشه

او يوبل يداور يدې    ي کينيسیوټې ته ورننول، ،چې کاندرېسردار 

هدددو دواړو تددر هرڅدده ندده دمخدده لدده  .خددوري ىل چددې لګيددا دي څدده شددليدددو

 :مېلمه نه وپوښتل

 خبر لري؟ یکوم نو -

،دهدو پده خدورا آشدنا څېدرو کدې د ندا ارامدۍ او يبڼدۍ         انددرې سردار 

پددده تدددل خنددددنۍ څېدددره کدددې ال  ي کينيسدددیدهددده نښدددې د .ېليددددنښدددې و

 .څريندې بردښېدې

 :وپوښتل کېبالکونس

 ؟یستر قوماندان چېرې د -

 :ياور واب ورکړ

 .،په هدې بلې کوټې کېیهمدلته د-

 :وپوښتل ي کينيسی

 او تسليم شوي دي؟ ېدا رښتيا دي،چې روهه شو يهوادا راته و-

دا هده څه دي چې ما هوښتل له تاسو نه دهدو پوښتنه وکړم،زه پده   -

چددددې ترتاسددددو پددددورې  ددددان   هددددېڅ خبددددر ندددده يم،زمددددا ټولدددده ه دددده دا وه  
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 .راورسوم،داهم څه آسانه کار نه و

 :وويل ي کينيسی

کندده چددې  ئدا مندد!ملګريدده.ده يبدددمره يددهلودلتدده هددم !يراندده وروره -

،ښه ورکه ید ىوس تر هده نه بد حال پر موږ راهلموږ پر ماک خندل او ا

 .وه يې،را ه کېنه او يو څه وخوره

 :هده بل ياور وويل

ستاسدو  !شدي او نده بدل څده     الیا کدو پيده ياډۍ سمدالسه ن!سردار -

 .پوهېږي چېرې وي ایياور،پيتر به هم اوس خد

 چېرې ده؟ ۍستره قوماندان -

 .ووتېرم،کې يوابه په څين شپه-

 :وويل ي کينيسی

يدې وتړي،هرڅده مدې چدې پده       بيدا مامې خپل ټول شيان ورکړل،چدې   -

تړلددي خددورا ټيندد  باروندده مددې    .کددار دي،پدده دوو آسددونو مددې بددار کددړل     

لدده هرونوندده هددم پدده   ييمسددکيبو ،کدده اړتيددا وي،آن ددي،داسددې ټيندد  

خدو پدام يدې    .چن ديکېحداالل خدورا کدړ   !اوښتي شو،هوکې وروره کراره

هدده  )بطدرۍ  ليدد چدې تدا بده ويدل د     یحدال داسدې خرابده د    اندرېشو چې د

وي،ندو   ېللګېدد پدرې  (دهده پده خالادولو السدونه رددږدي     بطرۍ ده چې

 :وې ويل

 شوي؟ولې ردږدې؟ناروهه خو به نه وې؟ څه درباندېاد -

 : واب ورکړ اندرېسردار 

 .ښه يم!نه! نه -

 .چ ورياد شوکېافسر او د داکتر له ښځې سره کړ يکهده ته له څارون

 :هده وپوښتل

 ستر قوماندان دلته څه کوي؟ -
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 :وويل ي کينيسی

 .خپله ښه پوهېږي ایخد-

 :،وويلاندرېسردار 

وړ  ېکړه،دکرکد چدې زمدوږ ټدول     یه دادخو زه په يو شي پوهېږم،هد -

دا يدددې وويدددل او دهددددې کدددوټې خواتددده  .وړ ې،هدددوکې دکرکدددېدي،دکرک

 .جوړه کړې وه ۍستر قوماندان هلته خپله قوماندانچې   ېدوخو

لګدددرو لددده ستړو،سدددتومانه د کوتددوزوف لددده ياډۍ،دهدددده دسدددورو م 

 او تېدر و نه چې په خورا لوړ آواز يې خبدرې کدولې   سرتېراقي زآسونو او ق

کوتوزف،لکه هده شدان چدې الدمخده ده تده ويدل      .ته ورننول هليزدکور د

 وای .سددره پدده کددورکې وو   ،روتددر وایشددوي و،د شددهزاده بددايراتيون او   

ټيدټ وندى   .و یټاکدل شدو   ای  رتر،هده اتريشي جنرال وچې دشميت پرو

منشدي   .کې يو منشي ته مخامخ پلترۍ وهلدې وې  هليز،په دکېکزلوفس

و او ژرژر يددددې څدددده شددددي    یميددددز جددددوړ کددددړ  لدددده يددددوه واړه کددددوتي ندددده    

څريندده   ياو بدې خدوب   مانيڅېره کدې داسدې سدتو    په کېدکزلوفس.ليکل

هددده .وي ېشددپه يددې تددر سددهاره پددورې شددوييره کددړ  وه چددې يددواکې پددرون

 .ته وکتل،خو آن سر يې هم ورته ونه ښوراوه اندرېسردار 

 :هده چې منشي ته دليکلو لپاره څه لوستل وويل

 کېاو دپادولسد  يکف يرينادارسد يد کې ليکل؟ دود...ه کرښهدويم -

 ...کنډکونو ته

تده وکتدل او وې    کېخوابددۍ سدره کزلوفسد   لده  منشي په ترخده ژبده او  

 :ويل

 .ى يې نه شمليکل لږ کرار کرار! جاللتماب -

 راضده په دې شېبه کې له دروازې د کوتوزوف،له شوره ډک  يز او نا

کدې   پده کدوټې  دننده  .ل شدو ددد واور ورسدره يدډ و،   هږ چې کوم ندا آشدنا هدږ   
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بې پروا کتل،د منشي ترخه او بدې   کىناراضي هږونه ،هده ته دکزلزفس

  قوماندددان تدده نېددږدې پددر ډا  کددې،ادبدده ژبه،دسددتر قوماندددان پدده کددوټې 

 او دهدددددې دمنشددددي داسددددې ناسددددته او دکددددوټې مخددددې    کېدکزلوفسدددد

 و الندددې دقزاقددي سدداتونکو داسددې بددې پددروا   يددککړ تددر ته،دقوماندددانۍ

پده خيدال    انددرې  سدردار ل او په لوړو خبرې کول،ددده خندناسته،په زور

بددمرهۍ نده ډک څده    لده  را ژونددي کدول چدې کدوم مهدم او       يدل الکې هده د

نده يدې پوښدتنې يروزندې يدې       کېهماهه وچې له کزلوفس.پېښ شوي دي

 .پيل کړې

 :وويل کېکزلوفس

 .دا دبايراتيون دعملياتو کړنالره ده...همدا اوس-

 ګه ده؟څنبيادتسليمۍ خبره  -

ی دو فرمدان ورکدړ شدو   کېد دتسليمۍ خبره نه شته،د عملياتو دپيدل  -

 .دی

 .دهدې دروازې خواته مخ ورواړاوه چې هږ ترې راوتده  اندرېسردار 

خو په هماهه شېبې کې چې هوښدتل يدې دروازه خالاده کړي،پده کدوټې      

له خپلدې   کې ارامي شوه او دروازه خپله را خالاه او په خپله کوتوزف،

 سدردار .شدو تدادرۍ را ښدکاره    رلي مدخ سدره پد   سدېد پدزې او پړ  يربت ډوله

زه سددتريېخددو د سددتر قوماندددان يو ،مخددامخ کوتددوزف تدده والړ و  اندددرې

ه چددې هددده ددددحالددت ندده داسدې څريند (کوتدوزف پدده يددوه سدتريه ړونددد و  )

چدې پده سدتريه     یو او ستونزو په انديښنو کدې ډوب د چونکېدداسې کړ

ل يداور تده وکتدل،خو هدده يدې      هدده مخدامخ خپد   .ده ېيې پرده راخوره شو

 .ونه پېژاند

 :هږ وکړ او وې ويل کېکوتوزف پر کزلزفس

 څنګه خالص دې کړ،کنه؟ -
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 !يوازې يوه شېبه جاللتمابه-

بددايراتيون چددې دټېټددې ،ډنګددري ونددې او دختيددز ډولدده څېددرې خاونددد  

هدده کده څده هدم     .ستر قوماندان نه وروسته دهده له کوټې نده راوول ترو،

 .ه دښېدنه بر  زوړپوخ عمري و،خو ال

 :هده ته پاکت ورکړ او په پوره لوړ اواز يې وويل اندرېسردار 

 .وياړمن يم چې تاسو ته خپل يزار  وړاندې کوم -

 .به وروسته سره ويورو بيا! يې؟ښه ده ىله ويانا نه راهل!ښه! ښه -

 :او وې ويل  ېدکوتوزف له بايراتيون سره وخو

 تاتدده يددهادې مددل شدده او لدده خدپدده امددان ،مسدديو  ایښدده سددردار دخددد-

 .ړمنو برياوو هيله کوميادو

ا پيدد اوښدکې را يدې  دکوتوزف څېدره ناڅاپده نرمده او پده سدتريو کدې       

 يون،د ددان خواتدده را کېښددکود او پدده ښددپدده چدد  الس يددې بايراتي.شددوې

و،د خپل عادل له مخدې، ټولدو    یالس يې چې په ښکلې يوتې ياڼل شو

 ښ او خپدددل هوښدددن، کدددېوټټدددر ادددليب  پر ،دهدها ېدتددده پددده اشدددناخو  

خو بايراتيون دهومبوري .ړندې کړهومبوري يې هده ته وروا يلسېدپړ

 :وويل بياکوتوزف،.دهده هاړه مچو کړه ای  رپ

 !مسيو دې مل شه -

 :ته يې وويل يکهده دخپلې ياډۍ خواته الړ او بالکونس

 .راشه،په څن  کې مې کېنه-

چدې دشدهزاده    ئهدواړم دلتده يټدور واوسدم،اجازه راکدړ     !جاللمتابه-

 .بايراتيون له پوځ سره پاتې شم

 :کوتوزف  واب ورکړ

 !کېنه-

 :، ندنى، ندنى کېږي،نو زياته يې کړهيکاوپام يې شو چې بالکونس
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 .زه خپله هم ښو افسرانو ته اړتيا لرم،ډدره اړتيا،خورا ډدره -

بددې لدده هددده چددې سددره    دواړه پدده يدداډۍ کددې کېناسددتل اوڅددو دقياددې   

 .ندې روان وووهږدږي، همداسې وړا

داسې يوې ژبدې چدې لده هدده نده د يرکتيدا اوپدام نښدې          کوتوزوف په

څريندددې او ددې ښددودنه يددې کولدده چددې يددواکې پدده ټددول هددده څدده چددې د     

 :په روح او زړه کې تېردږي،پوهېږي،وويل کېبالکونس

ونکې پېښدې ترمخدې دي،خدورا    ېدد نبياراتلدونکې کدې خدورا نده     په -

 :سره هږدږي،زياته يې کړهچې له  ان ېيواډدرې پېښې،ته به 

کدده سددبا تدده دهددده دپددوځ لسددمه برخدده هددم بېرتدده راسددتنه شددي،زه بدده      -

 .شکر وباسم ایدخد

،کوتوزوف تدده وکتل،لدده ډدرنېددږدې ندده يې،دهددده پدده   اندددرېسددردار 

 ،پرهارنښدې  يپداتې شدو  دنده   ۍيدول له ازماعيل په جګړه کې  څېره کې د

 :وويل ه زړه کېل اوپليدپاتې شوې يونځې او د ړندې ستريې کاسه و

و دمددر  سددرتېرهددده حدد  لري،داسددې پدده اسددانۍ دخپلددو      !هددوکې-

 :هده ته مخ ورواړواوه او وې ويل يېبيااو .ژوبلې په هکله وهږدږي

 .ئتاسو نه هيله کوم چې ما دهده پوځ ته ور ولېږله له همدې کبله -

 هېدر ده چدې ده هدده څده    کېداسې توور.کوتوزوف يې  واب ورنه کړ

 تدر پنځدو  .و ې مخکې يې ويلدي او پده چرتوندو کدې ډوب    چې څو شېب يکړ

چددې  يدديواوروسددته يددې چددې ديدداډۍ پدده نرمدده څددوکۍ ،تدده بدده         ودقيادد

پده څېدره کدې    .تده ورواړاوه  انددرې دنرموڅپو په سرخو ېږي ،مخ سردار 

پدده داسددې يددوې ژبددې چددې   .هدديددې ديبڼددۍ او تلوارکومدده نښدده ندده ښددکار   

تنې،پدده دربددار کددې  دملنددډو مالګدده يددې لرله،لدده ټولددواک سددره دهددده دک   

دکرمه دجګړې په اړه دخبرونو او اوازو او د ينو هدو ښدځو پده هکلده    

 .ېاړو په يډه پېژندې پوښتنې پيل کړچې دو
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کوتوزوف،دنوامبر په لومړې نېټې دخپل يو اسخباراتي استازي نه 

وځ په يو ه شيله کدې داسدې   خبر ترالسه کړچې دهده تر قوماندې الندې پ

دهددده .هدوتلدددو او ژهددورنې هدددېڅ الره ورتدده پددداتې ندده د   ،چې یاسددير شددو  

ه شدددمېرچدددې فرانسدددويان لددده بدددې ،و یاسدددخباراتي اسدددتازي خبدددر ورکدددړ

نا له پله اوښتي او دهدې الرې خواتده خو ېددلي چدې    يادو پو يانو سره

کده  .تدازه قوتونده پدرې تېرددږي     يونکرسدېد له روسديې نده کوتدوزف تده را    

،دنداپليون يوسدلو   وای یوف،په کرمه کې دپاتې کېدو تکل کړکوتوز

ت يښددلو،دهددده څوای پنځددوس زريددزه پددوځ بدده پرهددده ټددولې الرې تړلددې   

خپلده بده    یاو د یژوانده پوځ به يې له هرې خوا نه محااره کدړ  نيمزريزه 

کدړه  پردکه هده دا .وای یکې دماک ورته حالت کې راچاپير شو،په ئولم 

دې  بده  یدي،دونکو قواو الره پردږرسېدچې له روسيې نه د را وای ېکړ

او  يو الرو نه واوړرنيله نا آشنا ه ،بوييمسکى،بياچې  وای یته اړ شو

و لده  رسدېد تده د  يکسد ييماو بو.ددښمن په وړاندې لده  انده دفدا  وکدړي    

 ...هرډول هيلې نه الس واخلي

نا له پله نه يادود استخباراتي اطالعاتو له مخې،فرانسوي پو ونه 

هددددده ښدددددار د د.ر ودانګدددددلخواتددددده و څندددددايمو وروسدددددته،د دددددددتېرتدددددر 

،په واټدن  (د اندازې يو ماياس)،دشاته ت  دخوا دسل ورستکوتوزف

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

شو چې دخپل پدوځ دژهدورنې هيلده     الی،کووای ىلرسېدښار ته  څنايمد

نددده مخکدددې هلتددده فرانسدددويان   دویچدددې تدددر  وایولدددري او کددده پردښدددې 
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او  ۍهددې شدان يدوې تدورې او رسدوا بددمره       ل پوځ بده يدې لده   ورسي،خپ

خدو  .،چې د ئولم په ښار کې پېښه شوې وهایو یبدنامۍ سره مخامخ کړ

لده  .نه و کېدل کېدونکېله فرانسويانو نه مخ ته  له ټول هوره پوځ سره هم

الر،دروسدانو پددر   کېتدر ښددار پدورې دفرانسدويانو تلدون     څندايم وياندا نده د  

پده  کوتوزوف،.کېدده، هدم لندډه اوهدم آواره وه     نه پيدل پرتله چې له کرمه 

وروسته،دشدهزاده ايراتيدون   دونده  کېددهه خبر ترالسه  شپه چې هماهه

هرنددۍ خددوا ندده  ۍپوځ،لدده ښددکښ  مددخ کسدديزه پدده مشددرۍ،خپل څلددور زره

 بايدد بدايراتيون  .نا دوا  پده لدور ولېدږه   يادو،تده  څنايم،دکرمه پر وا  

شداته   څندايم لور،د رندا پد  يادواو  وهدي و ره په يو وار او بې له  ندډه دهه ال

فرانسددويانو ندده  ترچددې  وای وایشدد ىکدده پدده دې بريددال  .نيسدديومورچددل 

چددې يددې هدددو سددره يددې جګددړه پيددل او ترهددده  لدده ،وای الیرسددېدمخکددې 

کوتوزوف هدم لده پداتې    .وای يوشول،دهدو دوړاندې ت  خنډ ش الیکو

 څندايم ،د یالپوځ سره چې د درنو بارونو له کبله يې چټک ت  نه شو کو

 . ېددښارخواته وخو

په بې الرو کدږو   نوبايراتيون،خپل وږی اوبربنډپوځ دهرونواوکمرو

ت ورسددته پددورې وړاندددې  يښددلوالرو او سددختو توفددانو کددې تددر پنځدده څ  

او وروسددته لدده هددده يددې چددې دخپددل پددوځ درديمدده برخدده لدده السدده   ورسدداوه

اتلدده، ورکددړه، لدده فرانسددويانو ندده،څو سدداعته مخکې،چددې لدده ويانددا ندده ر 

 .رسېدپه ښارکې الهوبرون ته و څنايمنا پر وا  ديادو

چې له خپل په درنو بارونوبدار پدوځ سدره     شو، کوتوزوف هم دې ته اړ

 .ېږيتددده ورسددد  څندددايميدددرده شدددپه او ورځ پرلددده پسدددې الر ووهدددي چدددې     

 بربنددډ او يلدده خپددل وږ، چددې يددوه شددپه او ورځ،وبدايراتيون،هم دې تدده اړ 

 ین سدره مخدامخ شدو   دښدم لده  هدوبرون کدې   پوځ سره چې پده ال  څلورزريزه

و،دهددده د وړاندددې تدد  مخدده بنددده کددړي او دا پدده رښددتيا سددره دندده منلددو  
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هددې دوکدې   .کدړ  شدوني کدار   شدوني دهده نا  ،خو عجيبده تاددير  .وړخبره وه

و،مدورا دې تده    یاخ اوډبه فرانسويانو ته تسدليم کدړ  نا پل بې له يادوچې 

مدورا چدې د   .باسدي  ېدر تپده هماهده شدان کوتدوزوف هدم       بياو،چې  ىه ول

وه  لهنګېرو،داسې ا یدبايراتيون له پوځ سره مخامخ شو وا  رپ څنايم

په دې هيله چې دهه پوځ پده ډادسدره   .یچې د کوتوزوف ټول پوځ همدا د

پددوځ  شددونيتدداال واال کددړي،دا يددې ښدده ويڼلدده چددې پدده ويانددا کددې دپدداتې    

 ندديور و تدده سددتريه پدده الرې شددي،نو لدده دې کبلدده هددده د درې    رسددېدرا

پده دهدو    بايدد ددهه اوربند له مخې دواړوو خدواوو  .ز وکړوړاندداوربند 

مددورا ډاډ ورکدداوه چددې د .وایندده بدددل کددړي ندده يوادرې ور دو کددې خپددل   

ز نددده دده موخددده داده چدددې   وړاندددددروهدددې خبدددرې رواندددې دي او لددده دې   

 يددراف نوسددتيه،  .ل شددينيددو و مخدده و ددددوينددو د تو  يدده ادزيدداتو،بې  

قومانددان و،د   واتيون دپدوځ دمخکښدو قدواو   اتريشي جنرال،چې دباير

او بايراتيون يې يوازې او   ېدشاته وخو، مورا د استازې خبرې ومنلې

د مورا،بل استازی،دروسي پوځ بلې لومړې کرښې ته .بې دفا  پردښود

بدايراتيون هدده    .اوربند خبدر ورکدړي   ور نيچې هدو ته هم ددرې  ورهى

منلدو واک نده لدري او خپدل يدو       ته  واب ورکدړ چدې داوربندد دمنلدو او نده     

اويدوه بدل يدذار      یز سره چې ده ته شدو وړانددهده له اروبند  ياور يې د

 .سره مل ستر قوماندان ته واستاوه

چدې  ،ز،داسې يو يټور وخت ووړانددکوتوزف لپاره د اوربند دهه  د

پددوځ لددږ ترلددږه څدده   سددتومانه یه پدده مددوده کددې بدده د بددايراتيون سددتړ  دهددد

لدده  يېا ېدددچددې خو)دتوپونددو او درنددو وسددلو کتددار  او اسددتراحت وکددړي

تددده نېدددږدې   څندددايمکددده څددده لدددږ وي  (فرانسدددويانو پټددده سددداتل شدددوې وه   

امکدان و   ينييدواز داسې يو  ېز،دپوځ د ژهورنوړانددداوربند دهه .شي

ز ترالسده کولدو   وړانددد روهدې د   د.و هيله نه لرلده ېدچا يې دپېښ چې هې
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مانددانۍ کدې خپدل مشداور     نه سمدالسه وروسته کوتوزف،په سترې قو

جندددددددرال  . ود،دښدددددددمن تددددددده ور واسدددددددتاوه  نګېريددددددداور،جنرال فين ي

ز وړانددد ود،ته سپارښدتنه شدوې وه،چدې نده يدوازې دروهدې       نګېرفين ي

دې له خو کوتوزف،،ز هم وکړيوړانددطو يابلکې دتسليمۍ دشر منيو

و مشدداورين هددده پسددې جوخددت  ياوران اهددده،خپل  ينددې سددره همهالدده،

ه خدوا لېدږل شدوي تدوپچى او درندې وسدلې چدې ال پده         لد  دوی،د ولېږل چې

 .الرو کې وو،د کرمه په وا  کې تسنائيم ته ور ودانګي

دبايراتيون، وږی اوبربنډپوځ دا دنده لرله چې نده يدوازې دټدول پدوځ     

ت او ساتنه تامين کړي ،بلکې له  انه د اته برابدره زيدال   منيا ا ېدد خو

  .ودردږياو قوي سيال پوځ په وړاندې په مېړانه 

ز وړانددد هدم دهدده دتسدليمۍ    .د کوتوزوف،ټول اټکلونه رښتيا شول

چې هده ته يې د درناوي دنده نه لرله،ده ته دا وخت ورکړ چدې خپدل پدوځ    

وتنده  تېراو دهده درندې وسدلې ال وړانددې ورسدوي او هدم ډددر ژر د مدورا        

پده پنځده ويشدت ورسدت     .راڅرينده شوه، که ناپليون اوس د الهدوبرون 

ندداپليون چددې د  .و یاسددتوين شددو ن بددرون پدده ښدداريوټي کددې   کددې،د شددو 

هدده پده    اوربند او روهې پده اړه دمدورا يدذار  ترالسده کړ،سمدالسده د     

 :وتنه پوه او الندنى ليک يې هده ته واستاوهتېر

 !شهزاده موراته

 دشون برون ښار

 نېټه ٢5کال دبرومر دمياشتې 18١5د

 دسهار اته بجې

ې دهددې دانځورولدو لپداره يدې ماتده      هومره زياته ده چ شينيزما خوا

تاسو يوازې او يدوازې زمدا دمخدکښ    .ا کول هم خورا يرانه دهپيددتورو 

پوځ قوماندان ياست اوزما له سپارښتنې پرته د روهې ومنلواو اوربند 
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کدددړې سدددره زمدددا دجګدددړې ټدددول   پردتاسدددو پددده خپلدددې دې  .واک نددده لدددري 

اعدالن  .وکدړي سمدالسه دروهې تړون مال او پردښمن يرهدل  .ديلواثمرب

جنددرال ددهدده راز يددوه تددړون   ىهددې دتددړون السددليکوونک چددې درو ئوکددړ

ټولواک نه پرته بدل هې دوک ددې   له دالسليک واک نه الره او د روسيې 

 .واک نه لري

،زه هدم چمتدو يدم     مندي ط وياشدر  ۍخو که دروسيې ټولدواک دتسدليم  

 ئتاسدو مدخ وړانددې درومد    .خو داهسې د  يرکتيا يوه خبره ده.هده ومنم

چدې   ئتاسو په داسدې يوحالدت کدې ياسدت    ...ئاو روسيې پوځ تاال واال کړ

 .شي یالندې او خپلې کوال چېدهدو ټولې درنې وسلې او توپ

هر هده افسر چدې  ...د روسيې دټولواک مشاور جنراالن دوکه مار دی

روسدي جندرال پده    .یونه ولري،هده له هېڅ سدره برابدر د  واک اواالحيت 

وتدل او تاسدو   تېرنا په پله کې يادواتريشان .يرښتيا دهه شان واک نه لر

 .ويستلي ياستتېرخو دروس دټولواک يو ياور 

 ناپليون

 

دناپيلون ياور،څومره چې دهدده دآس تدوان و،پده تنددۍ  دسدتل او      

خپلدده بناپددارل هددم پدده خپلددو  . دهدده يواښددمن ليددک يددې مددورا تدده ورسدداوه 

جګدړې ډيرتده    نو کده يدې لده خپدل ټدول پدوځ سدره د        جنراالنو باور نه الره

 پده دې .ه چدې سدتربری لده السده ورنده کدړي      ددد هدده لده دې ودر  . ورودانګل

ه يدوازې  نددرو تده ند    ،او بربنډ پدوځ  یوخت کې دبايراتيون څلورزريزه وږ

و،چددې  انوندده تدداوده او لمدددې جددامې وچددې   ی ددې لپدداره اور ورتدده کددړ 

لددوږې لدده زهددم ندده وروسددته يددې څدده شددوله او     کړي،بلکددې ددرې ور نددۍ

و،نده   يراتلدونک  دویبار کړي و او هې وک له هده څه چې پر  ورهستلي

 .شو الیخبر و او نه يې چااټکل کو
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 ېال پدده خپلدد اندددرېچددې سددردار  دمددازديګر لدده درې بجددو اوښددتې وې

دده داهيلده ومندل   .مندي هوښتنې ټينګار کداوه،چې کوتدوزف دده هيلده و   

 .رسدېد حضور ته وشوه او ډدر ژر هده د يرونت په سېمه کې د بايراتيون 

او جګدړه ال  نده و  قطعې تده رسدېدلى  د مورا ال  بناپارل ياور او استازی د

لدده ټددوليزو حددالتو  ال دجګددړې د بددايراتيون پدده پددوځ کددې.پيددل شددوې ندده وه

چدا دا ډاډ   ې،خو هېدېد لټولې خبرې په روهدې راچور .هې وک خبر نه و

ېدږدې  ل ،خدو دهددې پده ن   دددجګړې په اړه هږ.نه الره چې سوله دې راشي

 .چا ډاډ نه درلود يوال

وتدوزوف د ډاډ وړ او  د ک يکه چدې بالکونسد  ېدبايراتيون په دې پوه

وکدړ او دا يدې    ىنو که يې په خورا مينې دهدده هرکلد  ،یدخوښې ياور د

 بيددداکدده سدددبا دجګدددړې اور   یکدددړه چدددې،نن د ورتدده پددده ډايددده او څرينددده  

ګدړې  خوښې ته پردښودل چې زړه يې دج يکهده هرڅه دبالکونس.بلېږي

 تده ده سدره پداتې کېږي،يدا دپدوځ شدا ډلدو        ،لده په وخت کې څده کوي،دلته 

دنظدم څارنده    يهاور ي او له هده   (چې هده هم خورا زيال اهميت لري)

 :دخيال دساتنې لپاره وويل اندرې سردارکې يې د ایکوي او په پ

 .شي نن او سبا هېڅ څه پېښ نه شي ایکېد-

 :ه شوتېردبايراتيون په زړه کې 

پدده وي،همالتدده دجبهددې   ىۍ کددوم نددازول ندا دسددترې قوماندددا  کدده-

ماسددره پدداتې  لدده شددي او کدده هددواړې    ىال يددا نښددان يټلدد  ډشدداکې هددم مدد  
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بدده پدده کددار  ایندده يددو  دد ایکدده زړور افسددر وي،يو دد...شددي،پاتې دې شددي

،اجدازه وهوښدته چدې يدو وار     ييوابې له هده چې څه و اندرېسردار .شي

 د.يدهدددې دحالددت کتندده وکددړ ه ورشددي او وتددليدآس سددپور د قطعددې  رپدد

 الیاو څددده کدددو یدنددددې جددداج واخلدددي چدددې حدددال څددده د ېورسدددپارل شدددو

،نوې جامې لرلې او دخاتم الماسدي   وانيدکشف افسر چې ښکلې .شي

له،اوسره له هده چې په فرانسدوي ښده نده     لېديوته يې په شهادل يوته 

چددې ه،خو ډدددر لېوالدده وچددې پدده هددده وهږدږي،هيلدده څرينددده کددړه  ېدددپوه

 .بدريه کړي اندرې رسردا

ل چدې کدوم شدي    ليدد افسدران   شديني په لمدو جامو کې خوا يېواهر خ

او نورشديان   يي چې له کليونه يې ونې،لريسرتېر هده ل او ېدير پسې

 .کړي وو رابار

 :و ته په اشارې سره وويلسرتېردقوماندانۍ افسر دې 

کړو لده السده هدېڅ خالادى نده       يهاددې خلکو دبې  !سردارههوکې -

هددده د خددوړو  .تدده سددپارلي دي  ایخددد هدددوی ،دهدددو قوماندددانانو .لددرو

 :يوې کېږدۍ ته اشاره وکړه او وې ويل دخرڅلون

همددا ندن سدهار مدې لده دې      .دهلته سره راټولېږي او کرار ناسدت وي -

 بايد.څه يڼه يوڼه جوړه کړې ده يې بياورته يوره چې  اواوس وشړل يها 

 .يوه دقياه.ه وډار کړمورشم لږ يې سر بايد!  سردارهورشم،هوکې 

ا پيددددخوړلدددو وخدددت نددده و ډوډۍچدددې التدددر اوسددده د  ېسدددردار انددددر 

 :کړ،وويل

 نيدر زه هم هواړم دخوړو دخرڅلون دهې کېږدۍ ته ورشم،لږ پ ئرا  -

 .ۍ اخلمتېراو پ

؟مابه خپلده  سدرداره  مدو نده ده خدوړلې    ډوډۍتاسو ولې ونه ويل چې -

 .ایواو مالګه درنه  ار کړي  ډوډۍ
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هلتده  .وتل او دخوړو خرڅولو کېږدۍ تده ورننوتدل  پردسه راله آ هدوی

 هددوی .ناسدت وو  لي افسدران يلااو رند  بد   شينيدميزو شاته څوتنه خوا

 .په خوړو څکو لګياوو

په داسې ژبه چې يدواکې يدوه خبدره يدې      ۍدقوماندانۍ افسر دمالمت

 :په وار وار چاته ويلي وي،وويل

چدې دومدره ډددر     ئڅنګده  انتده ددې حد  ورکدو    !پوه نه شوم ښداهلو -

سپارښدتنه کدړې ده چدې هې دوک دلتده       سدردار . نډخپلې دندې پرددږدي 

يو افسر ته چې لنډه ونده،ډنګر،ټول پده خټدو     چېهده دتوپ.ل شيليدونه 

دوکانددار تده   يدې  هده خپل بو  )ککړ او پښبلې او يوازې په جورابو کې

شددونډو خددوره او   راو السددي موسددکا پدد  ( و،چددې وچ يددې کددړي  ورکددړي و

 :وو،وويل ىلڅېدونکو کسانو په وړاندې پارسېدېبه د نوو راهماهه ش

 !دقوماندانۍ ښاهليه تورنه! يماوتاسو ته !هو -

 :دقوماندانۍ افسر خبروته دوام ورکړ

 څېدر دافسدر پده    يچتاسدو دتدوپ  !، تدورن توشدينو  ئڅنګه نده شدرمېږ   -

 ېئ،خو تاسددو خپلدده پښددېبل دنددورو لپدداره د ښدده والددي نښدده واوسدد    بايددد

اوس ديدددواښ زنددد  ووهدددل شي،سدددخت خوندددد بددده       کددده.ۍوالړياسدددت

دقومانددانۍ افسدر پده امرانده ژبده      (. دتوپچې تورن پده خنددا شدو   .)وکړي

 :زياته کړه

،ټولدو  يماوټولدو تده   !ښداهلو  ،ئته الړ شد  يواخپلو   ئوکړ مهرباني-

 .ته

تده يدې    افسر،توشدين  يچاو تدوپ  سېدبې له ارادې ومو اندرېسردار 

 چېدتددددوپ.موسددددېدهداسدددې  ،همييوابددددې لدددده هدددده چددددې څدددده و .وکتدددل 

اړولددده را اړوله،پددده  ېافسر،توشدددين چدددې لدددوڅې پښدددې يدددې يدددو پددده بلددد   

کلددددده سدددددردار او کلددددده    ،برند، يرک او مهربدددددان هلچدددددک نيزتپوښددددد
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ه خددو تددر لددږ  نددده وروسددته يددې ،چددې هماهدد   .دقوماندددانۍ افسددرته کتددل 

 :شونډو وه،وويل رموسکا پ

 .،تر نورو چټک خو يیسړ ېچې پښبل ييواپو يان -

افسدر هوښدتل خبدره ټدوکې تده واړوي او  دان لده         يچه توپپه دې توي

 ایخو خپله داخبدره يدې پد   ی،حالت نه وژهوري چې په کې رايير دهده بد

هدده لده   .کدړې ده  يده اته نه وه رسولې چې احساس يې کړه،ټوکده يدې بدې     

 .شرمه الپسې سور شو

دقوماندددانۍ افسددر چددې ه دده يددې کولدده  ددان ال جدددي او هددوره کددې      

 :وساتي،وويل

 .ته الړ شئ يوااو خپلو   ئوکړ هربانيم-

په هده کې يدې يدوه   .افسر ته وکتل يچدتوپ بيا،يو  ل اندرېسردار 

 انګړتيا،داسددې ديددوه ټوکمار انګړتيددا،خورا پدده زړه پددورې او دپددام      

 .هليدوړهده، چې په هېڅ ډول دپو ي  انګړتيا ته ورته نه وه،و

آسدونو کېناسدتل   او دقوماندانۍ افسر بېرته په خپلدو   اندرېسردار 

 .او وړاندې يې چو کړل

ي سدرتېر افسدران او   کله چې له کلي نه ووتل،په الره کې يې ډلې ډلې

يددې هددده مورچلوندده او   چپددې خواتدده .هسددې پلددي روان وو  هدددویل ،ليددد

ندده نددوې  يوالدده دهددو  دد .و شددکول او جددوړولسددرتېرل چددې ليدددسددنګرونه 

و سدرتېر د.،دسړې هوا سدره سدره  له لېدراويستل شوې خاوره تکه سره 

چدې پده سدره     پده يدوه کمديه کدې لکده دسدپينو مېږتنوپده شدان         څو ټولي،

ونکو ليدله ژورو کندو نه نا. خاوره بهېږي،له هرې خوانه په خو ېدا وو

لده دهدو دوو   .تازه خاوره په يدوو دبانددې را ارتېږلده    وپه پرله پسېسرتېر

وکدړه  مورچل ته ورنېږدې شو،دهده پوښتنه يرودږنه يې  نه يوه تن پروس

لدده لسددګونو  و وروسددته،ددددتېرتددر  هلدده سددنګر.او همداسددې وړاندددې الړل
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ه وو او شدېو و سره مخامخ شول چې په خورا تلوار له هونډۍ نه راسرتېر

 ...دډکولو لپاره نور وروان وو يواله دې خوانه دهدو د 

لدده دهددو هونددډۍ ندده نددور نددو     .پدده مخددامخ هونددډۍ وروختددل    هدددوی

پدده  يددر  يېوااو شددا وخدد ددددودر ندددرېا سددردار.ل کېدددلليدددفرانسددويان 

 .وڅارل

دقوماندانۍ افسر ترټولو نه لوړې څوکې او پوستې تده اشداره وکدړه    

 :او وې ويل

کېږدۍ چدې تدر هددې    هماهه .يوه پوسته هلته پرته ده يچزموږ دتوپ-

ل ليدد هدره خدوا    يده الده هدده    لى،ليدپښدېبلي   ي افسدر توپچالندې هده د

 .در ه چې ورشو!سرداره.کېږي

چددددددې هوښددددددتل نور ددددددان دقوماندددددددانۍ لدددددده منګولددددددو    رسددددددردا

 :وژهوري،وويل

نددور هددواړم يددوازې وير م،تاسددو بددې همدده  !منندده تاسددو ندده ډدددرهلدده  -

 .ئوکړ مهرباني ،ئاوس

 .دقوماندانۍ افسر پاتې شو او سردار وړاندې الړ

څددومره چددې هددده وړاندددې تدده اوددښددمن کرښددو تدده نېددږدې کېده،پدده     

ۍ ،نظددددم او لېوالتيددددا حالددددت وکې دخوښددددسددددرتېرهماهدددده اندددددازه پدددده 

 څنددايمديدې   شددينينده زياتدده بدې نظمدي او ژوره خوا   خو تدر ټولددو  ،هېدد زيات

لدده ورسددته يددې لدده     ،چېهليدددتدده نېددږدې ،پدده هدددې ډلدده کددې و     سدديمې 

مه کې هدم لده ندامعلوم يدواښ     يد يرونت په س.يانو نه واټن درلودفرانسو

 سدددددددرداره،خو هرڅدددددددومره چدددددددې سدددددددېدنددددددده يبڼدددددددۍ او ويدددددددره احسا

و پده مدن  کدې پده  دان      سدرتېر ده،زموږ دکېنوکرښو ته نېږدې دفرانسويا

ي تيارسدي شدوي   سدرتېر هلتده يدوه ډلده    . هېدډاډ او د زړورتيا روحيه زيات

چدې هرکلده    هدوی.هده شمېرل سره په يډهوو او دهدو افسر د قوماندان 
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ټټر به يدې يوتده کېښدوده او ورتده      رل،دهده پرسېدی ته سرتېر يوروست

ي چې ال کتارسوي نده وو،چدا   سرتېرهده .رته کړيويل به يې چې الس پو

دبوټو او اهزو په راټولدو لګيدا وواو چدا هدم دټوکدو       خه راټولول ،څوک

،خندددل يدددې او پددر يوبددل يددې ټدددوکې     بنډاروندده جددوړکړي وو   او خنددداوو 

دندددري شدداوخواته ناسددت څددوک بربنددډ ،چددا جددامې اهوسددتې،چا   .ېکددول

 ېلليدوې،چدا شد   ېليدو نجدامې   دو لپاره خپلې لمدېچېداورپر لمبو د و

کدې   يپه يوه ټول. شپزانو ورټول شوي ووجامې ينډلې او څوک پر خپلوا

پده   لددد و چې لوږه او انتظار يدې لده بشدرو نده ور    سرتېرتياره وه او  ډوډۍ

يوه اشپز دپخو شويو خدوړو  .ونکو ديګونو ته کتل ېدشداخورالېوالتيا 

ه نېدږدې ناسدت   هده افسر تده چدې نددري تد     نه يوڅه په لريينه کاچوهه کې

 .و،ورکړه،چې مالګه يې ويوري

ده، کېد ويشلو،ترنورو نده بختدور ،يڼدل     هده بل ټولى چې دشرابو په 

ي سدرتېر  ،مشر نه يده،له يوه دلګکېا پيدهر ټولي کې شرابو نه په  که 

منګدددى و شدددرابو ډک  دهدددده سدددره لددده ددې لپددداره راتددداو شدددوي وو،چدددې 

دپيدالو   لده سدرونو نده يدې،    دهددو  سره خالاول او هپټکون پو يانو خپل.

ل او شدراب يدې پده    نيدو النددې   يوار سره تر منګ پهيې ه ،هده اخيستکار 

بشرو يې  و به دهه جامونه په خورا لېوالتا ،داسې چېسرتېر. کې ويشل

 مېددږ پدده يددوې اودسددر او اور ا کولدده،تر شددونډو رسددول پيدددبڼدده  حددانيرو

يدې څدو واره    بده  به يې هده په خوله کې تويې کړل،شراب ا ېدټکې خوچ

بده  بياکړل،تېر سدتوني له ژبې او هاښونو نه تاراتاو او وروسدته بده يدې تر   

خوښۍ به لده سداقي   يې شونډې دکو  په لسټونو پاکې کړې او په خورا 

څېرې يدې داسدې آرامده او لده خيالده زنګېددلې       .دلکې ېدلګى مشره نه لر

 ایدکېد چدې  ، چې يواکې دا نه ددښمن په وړاندې دجګړې په حالدت کدې  

بدده پدده هددده کدې وژل کېږي،بلکددې ټددول بوبددل   ييامد رنيشدي ددهددو ويددړو ت 
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 ارامددده کلدددي وکدددور کدددې ،چدددې هرڅددده ارامددده    رنددديچېرتددده پددده خپلددده پال 

شدو او   تېدر هوندډ لده څنګده     يد ښدکار  اندرې سردار.دي مېشتتېردږي،

ي يددې بددې باکدده او   سددرتېرپو ونددو پدده مددن  کددې ،چددې    یي،يکديرناديدده 

ه او ټول په هماهده هيدر پدو ي چدارو     دونه بې خيالکېددښمن د رانېږدې 

 ،هدې کېږدۍ تده چدې  رسېدلګيا وو، د هونډ دقوماندان کېږدۍ ته ور و

تدر نوروتدوپير درلدود او دې    له نورو هدو نه لږ لوړه او په همدې نښده يدې   

هلتده يدې ديرناديده دپدوځ يدوه      . آسانه کدول پېژندل  ،دهغر له نورو نهيتوپ

دوو .پددرول و یسددرتېربربنددډ  ولدده چددې تددر مخددې يددې پددر خدداور   ليدډلدده و

وهدل  .او دوو ندورو هدده پده نريدو لښدتو پدر مدال واهده         ىلنيدو و هده سرتېر

و پده  سدرتېر څدورب جګړن،چدې د  .هلېي سختې چدې وسرتېر يکخوړون

بددې لدده هددده چددې دهددو چدددو تدده پددام         ه، ېددد وړاندددې ښددکته پورتدده ير  

 :ه او ويل يېددوکړي،همداسې پرله پسې هږ

 ىسددددپې ل بايددددد یسددددرتېر.ي دهي لپدددداره هددددال بددددې ننګدددد سددددرتېرد-

خپدل ورور مدال   د یسدرتېر زړور او مېړندى اوسدي،که    بايدد ،هده يواوس

 .،ښه يې وډبه وي ئ،دا سپک وهيپټوي،هده شرف نه لر

ي له زاريو،سدتړيا نده دډکدو،    سرتېرارونه اودوزدلمدو نريو لښتو ي 

  .همداسې دوام درلود ودو رمباړناهيلوچ

 :جګړن امر کاوه

 ...نور،نور-

و نښدې راخدورې   ددد نې اوزورېدد ن افسدر چدې پدرمخ يدې د نده پوه      دوا 

لرې  يهاله هده   ډول وکتل او نيزياورته په پوښت يکونرسېدوې،هلته 

 .شو

و،پده جبهده کدې     ىلرسدېد چې دجبهې لومړې کرښې ته  اندرېسردار 

ښدې او ددښدمن د   که څه هم زمدوږ دجنګيدالو دکر  .خپل ت  ته دوام ورکړ
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 و،خو ترمن  يدې،  ېېنې خواکې واټن خورا لراو ک ۍپو ونه ترمن  په ښ

هلته چې د جريمارو ترمن  پرون سهار د روهې خبرې روانې وې،دومره 

او سددره  يندديشددول يودبددل څېددرې وو  الیسددره نېددږدې وو،چددې ويددړو کددو  

مورچلوندو کدې پراتده     و ترڅن  چې دلته پده خپلدو  سرتېردهدو .وهږدږي

ان لددومړې يچنندددارن اوهسددې نياندده خددورا ډدرسدديال وو،لدده دواړو خواو

و تده چدې پدردي    سدرتېر کرښې ته راهلي وو اوپه خندا خنددا يدې د دښدمن    

 .ل،کتلدښېدپردي ورته بر

پدر تد  راتد      ،که څه هم ال سهار دوختده دجبهدې لدومړې کرښدې تده     

انو مخده  يچددهدو ننددار   الیو،خو قوماندانان نه شدو کدو   ىللګېدبنديز 

 ...اره بوخت ود فرا نسويانو په نند، اندرې سردار...نيسيو

يو روس سرتيری، چې له خپل افسر سدره،دجګړې لدومړې کرښدې تده     

شوی و،په خورا ميندې او تلوسدې خپدل يدو ملګری،چدې يرناديده        نېږدې

 :سره په فرانسوي هږيده،ورښوده او ويل يې

ندده ال ښدده  رندديدبلبددل پدده شددان هږدږي،داسددې چددې تددر هددده به !يددوره -

 !ه،نو وايهآه ه!فهواو هو دا ته يې سيدور. هږدږي

 لرلده،  چې پر فرانسوي ژبې دالسبرۍ او ښې هږدددادعوا ف ودورېس

 :وويل

 .په رښتيا هم ښه هږدږي-

ملندډو يوبدل تده ښدوده،هماهه     او پده خنددا  نور چې ټدول  یسرتېرهده،

،هده پېژانده،نو کددده يدددې خبدددرو تددده هدددوږ   اندرېسدددردار.دولوخدددوف و

 ویدې خواندده چدددې د کيندد خددوف لدده خپدددل ټوليمشددر سددره،له      دولددو .شددو 

 .وى و،لومړې کرښې ته راهل ای  ودددرددپو يانو 

له دهدو ندا    ده ته لهکويې و،ه ه  یټوليمشر چې سر وړاندې راخم کړ

هم کېږي پوه شي،هده دولوخدوف   يوه کلمهپه که  ،نه آشنا خبرو او کلمو
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 :لمساوه

 ؟ييواوکړه،څه؟هده څه  مهرباني؟ييواڅه !نو-

جندرال  هده له فرانسدوي  .خو دولوخوف،ټوليمشرته  واب نه ورکاوه

ټددولې خبددرې اتددرې د دهدددو .و یه خددورا تددودو خبددرو کددې ډوب شددوسددره پدد

فرانسددوي افسددر چددې دروسددانو او اتريشدديانو تددرمن    .جګددړې پدده اړه وې

روسان ال په ئولم کې  ېه ه کوله دا په ډايه کړي چ ،الیتوپير نه شو کو

ل تده  دولوخوف،ه ده کولده خپدل سديا    .تښدتېدلي دي نه تسليم او دي،نه 

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-

 :يې په  واب کې ويلجنرال فرانسوي 

 قزاقدانو سدره  چدې تاسدو، سدره لده ټولدو       ئښه به دا وي چې ه ه وکدړ -

 .ئنه ش تاال واال زموږ له السه

د زړه لده   وددد ونکو ددې خبرې پده اور ددنو او اورياچفرانسوي نندار

 .کومې وخندل

 :دولوخوف ويل

پده  ( سدتر قومانددان و  د روس يدو  )هماهه شدان مدو چدې د سدووروف    -

 ئتاسدو بده دې تده اړ کدړل شد     .يدډ کدړو   بيادا وار به مو  ۍوخت کې ون ول

 .ئچې ون ېږ

 :يليو فرانسوي وو

 ؟ييواداڅه سندرې  -

يوبل فرانسوي بدې لده هدده چدې پدوه وي،دتودور لده مخدې يدې اټکدل           

 :جګړو په اړه دي،وويل نيووکړ چې خبرې يې دپخوا



 

461 

بده لکده دندورو پده     (بناپارل)داټولې پخوانۍ سندرې دي،ټولواک  -

 .شان ستاسو دهو سوور ته هم وښيي چې څوک څنګه دي

 :ېدولوخوف شونډې بېرته کړ

 ...رلبناپا-

 :چدې کړې دانيپه خواش يسرتېرخو يوفرانسوي 

 .ووهه ې،بال ديهوابناپارل څه شي وي؟ټولواک  -

 .،ستا دټولواک پسې ويېبال د-

 لښددکنځ فرانسددوي ښدده وښکنځه،داسددې دولوخوف،پدده روسددي ژبدده

خپددل مددن  کددې کوي،خپددل توپددک يددې اوږې تدده کددړ  يددې پدده چددې پو يددان 

 :اوخپل ټوليمشرته يې وويل  ېد،وخو

 !در ه چې  و!ان لوکويچهيوا-

 :خپل من  کې سره وويلپه و،سرتېردلومړې کرښې 

څنګه؟ښدددددده  يعندددددديل ددددددددل چددددددې پدددددده فرانسددددددوي هږليدددددددودې -

 .ييوااوس ته څه په کې !فهوورسېد

روف سددتريه کېښددکوده او فرانسددويانو تدده يددې هسددې پدده بددې    وسددېد

 :او ببواللو ويلو پيل وکړ معني

 ...سکاکېکاري،ماله،تافه،ساهي،موتر،-

و پددده مدددن  کدددې دخنددددااو   سدددرتېرخه،خه،خه،خددده،،هو ،هو،هو،د-

دفرانسددويانو کرښددو تدده ور   داسددې يددوه څپدده خددوره شددوه چددې آن   خوښددۍ

 ټول به اوس خپل ټوپک خالي ،خپلې وسلې بده  واوښته او تا به ويل چې

 .ژوند ته مخه کړي ور ني ماتې او ژر تر ژر به خپلو

وسلې هماهسې ډکې،يو بل مګر  ،کورونو ته الړل که څه هم پو يان

لددرې شددوې وې،خددو مورچلوندده   ۍتوپونددو ندده يددول. ېشددوې وتدده پدده نښدده 

 .هماهه شان ټين  او بې بدلونه وو
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پده   ،ټولې کرښې له ښي نده چد  تده وکتلدې     د جبهې سردار اندرې چې

د ستر قومانددان پده ويندا، د جگدړې      ده مورچل کې له آسه کوز شو چېه

هدده د څلدورم تدوپ لدده    . تدر څددارنې النددې راتلده    يده اټولده سديمه لده هدده      

سدرتېری د   چېيو تدوپ . نه جال والړ و، ودردد يکڅنگه چې له توپ وړون

سدردار  چې دهه چوپړ . ه ېده راير ېدتوپونو مخې ته د څارنې لپاره ير

او  ېې خپدل منظم،همړلد  يد  خو د هده پده اشدارې  ودردږي،  ،هوښتلليدو

کراچدۍ د   کدې تدوپ وړون .دوام ورکدړ و تده   ېدد ير ېنه ډکد  دانيخواشله 

انو يددچدتوپ.توپونددوتر شدداوالړې وې اودهدوشدداته آسددونه تددړل شددوي وو 

ې خواتده د افسدرانو دخدورا تنددو او     کيند د وروستي تدوپ  . اورونه بل وو

 .دلکېل ددتودو خبرو آوازونه اور

 

ې دپدوځ ټدول او ددښدمن دپدوځ     يپه رښتياهم ددې مورچل نده،د روسد  

. هددښددکار يددهاشددوي دريدد  ننددداره لدده ور   یا دد رپدد ایديددوې برخددې د دد  

پددر څددوکې د   ۍشددنې هونددډ  دهمدددې، مورچددل پدده وړاندددې ،د مخددامخ    

او چپددې خواتدده پدده درې برخددو  ۍښدد.دهکېددل ليددد ېلددرلدده  ىن کلددياشددونګر

لو وړ وو،خدو  ليدد ل ددېلکې،دلويوپه من  کې دفرانسوي پو يانو راټو

ره شداته لمندو   ه چې دهدو زياتره برخه په خپلده کلدي او دهد   دښېدداسې بر

دکلدددي چپدددې خواتددده مورچدددل تددده ورتددده  شدددوي دي، ای ددد رپددد ایکدددې  ددد
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نه پرته،دهده (بيندور)ليددل،خوله لرکېل ليده،دلويو په من  کې څوي

ه شدوې هوندډې داسدې    شدېو خواته زموږ پو ونه،پر  ۍښ.پېژندل يران و

فرانسوي مورچلونو يې ،په آسانۍ ترڅارنې  شوي وو،چې ای  رپ ای 

پراتدده کددې پو وندده هددم پدده همدددې هونددډۍ    مکندديوږ زمدد.الندددې راتلددل

پده منځندۍ برخده    .دهکېد ل ليدد ندومي پدوځ   ((درايدن ))دهدو څند  تده   .وو

لده   انددرې  سردارچې  يهاله هماهه   يعنيکې، د توشين په مورچل کې،

ننداره کوله ،يوه داسې هوندډۍ وه،چدې زمدوږ او شدون يدرابن       يهاهده  

ه شوې وه او د شېوپه آوارۍ وررود پلو خواته  ىکونېددکلي ترمن  دبه

چپددې خواتدده زموږپو يددان لدده    . دهکېددرود آپلددو،دکلي خواتدده ورپورتدده   

و لددده همددددې  نګلددده نددده لريدددي     سدددرتېر و نګدددل سدددره ياوندددډ و، پليددد   

 يددهاوهل،اوروندده يددې بلددول او دندريددو لددويي يددې کنددډک کنددډک لدده ور       

 .لددښکار

و کرښدددو نددده پراخدددې او  مړنيددددفرانسدددويانولومړۍ کرښددده زمدددوږ دلو 

 الیکددو شددو چددې پدده آسددانۍ     ایدکېدد توددور  يدده اڅريندددې وې اولدده ور 

 .شي،موږ له دواړو خواونه محااره کړي

دو يددوه ژوره تنددده کېدددو او پورتدده کېددزمددوږ دپو ونددو شدداته دښددکته 

و وتلوتده سدتونزې   پردسد  ،چې دتوپخانې اوشدا پلدو تده يدې    شيله پرته وه

يددې ،پرتوپ څنګددل کېښددوده،خپله ک ددوړه  اندددرې سددردار.ېا کددولپيددد

نه يې انځدور  يوادو ټول  کې ای  رپ ایاو دخپلو پو ونو د  يستهراوو

يې ددې لپاره په پنسل څه شي وليکل،چې پر هده  يوااو دهده په دوو  

 انسدره وانګېرلده چدې    لده  هدده  .بايراتيون سره خبرې وکړيله شهزاده به 

منځنددۍ  يچتددوپ دویبدده د یبدده سددبا تدده سپارښددتنه کددوي،چې لددومړ   ید

بده سدواره پو ونده،آپلو تده ولېدږدول       بياکېږي او  ای  رپ یابرخې کې  

تددل يددې د نددو چددې تددل د سددتر قوماندددان سددره مددل و،   اندددرې سددردار.شددي
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هدده چدې دډددرو جګدړو     .رلا او دهده پده اړه فرمانونده څدا    ېدپو ونو خو

و،ددې جګړې په اړه يې هم يوازې پده بنسدټيزې کدړنالرې     ىتاريخ لوست

، ېښو اټکلونه کول چې ذهن تده ورتلدل  دهدوپفکر کاوه او په دې اړه يې 

 : انسره به ويلله 

 يکیي يرناديه او دپادولسد يکخوا يرهل وکړي،د ۍکه دښمن له ښ-

ترهده دفا  وکړي او خپدل مورچلونده وسداتي،چې     بايدښکاري قوتونه 

 .نوي قوتونه دهدو مرستې ته راورسېږي

پر دښدمن  ،شدي لده څنګده    الید دراين قوتونه کو بياپه دې حالت کې 

زړه يرهددل  رمنځنددۍ يدا پد   رکده زمددوږ د پدوځ پد   .وکدړي او ويددې  پدي  يرهدل  

کدوي او دهدده    ای د  رپد  ایتوپونه پردهې هونډۍ  د  بياوشي،نو هده به 

تددر چتددر الندددې بدده د چپددې خواتدده خپددل پراتدده پو وندده د دښددمن لدده اوره       

 .باسو ساتواو په کرار کرار به شا خواته درومو او  ان به

داسدې  په دهه مورچل کې والړ و، اندرې سردارچې په هده موده کې 

وشدور هدږ   ا د جګړې په خيالونو کې ډوب و،چې دافسدرانو دبندډار دشدر   

خو ه ده يدې کولده چدې     ه،دديې لکه، کله کله چې پېښېږي پرله پسې اور

ه،پرهدده نده   ددورته هوږ نده شدي،نو لده دې کبلده هدر هدده څده يدې چدې اور         

ورته په زړه پورې شدو او   ىودوالوشور تاناڅاپه ددهه شر  مګره،ېدپوه

 .نيوبې له ارادې يې ورته هوږ و

 :لږ آشنا هږ يې ترهوږه شو يوخوږ او

چدې لده مريده     ایېدد کده انسدان پده دې پوه    يماوزه !د زړه سره!نه!نه -

،هوکې ایددددوروسددته پدده ده څدده را ي،نوهې کلدده بدده لدده مريدده ندده ډار     

 !د زړه سره! ،هو ئيارانو،زما دا خبره ومن

 :او وې ويل ددپه من  کې يو  وان هږ ورولو دخبرو

،باک يددې نشددته،چې وخددت ئ،که وندده ډارشددئوډاره شدد! ئښدده،يور -
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 .يې راشي،له مريه تېښته نه شته

 :يو بل هږ چې تر نورو پوخ او دروند و،را اوچت شو -

 بايدشدو،  تېدر کده لده دې خبدرو نده     خو،پاتېږي ایمګر ډارپه خپدل  د  -

ولدې   انيد چتاسدو توپ  ئ،پدوهېږ  ئسدت تاسو ټول هوښديار خلدک يا  يوواو

خيالونده پده    ی؟ او ولدې مدو داسدې لدو    يدومره  يرک او دقدر وړخلک ي

 انسدره  له ؟دا که چې تاسو تل دهرڅه دسرته رسولو او يذهن کې ير 

د وړلددو حدد  لددري،هم ودکددا او د ودکددا څکلددو اړونددد ټددول خددواړه او      يددې 

 .شي ئاخيستڅکې له  انسره  کېمزنا

د بېد وهړماو د پلدي پدوځ افسدر وي    هددچدې ښدکار  يوبل ډډ هدږي آواز  

 .ويې خندل

 :هوږ ته آشنا و،دوام ورکړ سردارهږ چې د ىهده لومړن

پاتېږي،انسددان لدده کددوم ناآشددنا څدده ندده      ایخپددل  دد  رډارپدد! هددوکې -

روح مدر  نده    ييواهرڅومره چې و.،له کوم نا آشنا څه نهئپوهېږ.ډاردږي

و پدوهېږو چدې آسدمان    مدوږ خد  دي، که  ييواوروسته آسمانو ته الوزي،

 .وله هوا ده،يوازې هواټنشته،دا 

 :کړې پرېخبرې  يچدتوپ بياهده ډډ هږي آواز 

ږه جدام تده مېلمانده    اخدو  همدوږ خپدل هدد    الینه شي کو!يوره توشينه-

 ؟ېکړ

لدږ فکدر وروسدته پده خوښدۍ هدده خدوږ فلسدیي آواز          تر اندرېسردار 

 :دنې انسره وبګله وپېژاند او 

،چې لوڅې پښې دخوړو په هدې کېدږدۍ کدې   یدا خوهماهه تورن د-

 .والړ و

 :توشين وويل

 ...هم کيسهخو کېږي،خو دآخرل  جام -
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لده  دده .تده ورسدوي   ایا نه کړ چې خپله خبدره پد  پيدهده ددې يې وخت 

ل شدو، چدې   ددد خبرو سره هممهاله په هوا کې دداسې هړمبهاري هږواور

يددولۍ  دا دتددوپ.کېددده خواتدده رانددږدې او قددوي  دویپدده خددورا چټکددۍ د 

 ایوه،چې يواکې له ډدره تلواريې وخت ورنه کړ، نا ويدل شدوې خبدرې پد    

زور اودوزخددي قددول د هماهدده   يکدديددولۍ پدده داسددې ودرون .ويتدده ورسدد

 يده لوکندده، دخداورواو تېدږو     يهلوخوړو د کېږدۍ سره په  مکه ولږدده،

 .دلۍ يې جوړه او د مکه له زړه نه يې سخت زيېروی پورته کړ

ټولو نه مخکې کمکۍ  انه توشين له جونګړه  شېبه کې ترپه همدې 

 شدونډو کدې کېښدکود،رن  يدې څده     نه راودانګل،هده چې پيد  يدې پده    

 مېړندي سته ،هماهده دپلدي پدوځ اود يږ،   تر هده نه ورو. هوندې و ىالوت

په تر  کې،په منډه منډه دخپل  دتړلو آواز خاوند راوول او دخپلو تڼيو

 .لي خواته الړوټ
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 ،چې پرخپل آس سپور و،دتوپونو په مورچل کدې والړ ندرېاسردار 

دهده ستريې پدر ټدول   .و یکتل چې ډز ترې شويې ته  يتوپ لوي ،دهدهو

 .چې تر مخې يې پرول و ېخورې شوهده منظر 

و شدول   ېدد والړ پو ونه،په خو ای  رل چې دفرانسويانوپليدهده و

ې لده هدده نده    وپ و،چ،هده يو تنه ښکارددلاو هده څه چې ال تراوسه سم 

تندده فرانسددويان چددې ه دو.ا شددوي لددويى کددې پددټ وپيدددپدده  ،هډز شددويلدده 

و نه لږ تر هد.پرلمنه يې منډې وهلې ۍده،ياوران به وي،دهونډکېاټکل 

ښدې  ،دلدومړې کر هڅريندده و  يده اچې له ور ىکوز،د دښمن يو کوچنى ټول

د لددومړي ډز .روان ودلمنددې خواتدده  ۍد پياوړتيددا تکددل يددې الره،دهونددډ 

شوي نده و،چدې بدل لدويى پورتده شدو، دډز هدږ يدې هدم           هراال سم خپ لويي

دخپل آس مخه راواړولده   اندرې سردار.جګړه پيل شوې وه.ل شوددواور

تددر .يددې ديروندت پلددو تده چددو کدړل    و پدده هيلده ليدد اودشدهزاده بددايراتيون د 

خپلې شا يې د توپونو د ډزو پرله پسې او کدرار کدرار پده جګېددو هږونده      

ه چددې زمددوږ توپونددو هددم دښددمن تدده ،د ډزو پدده      ېددښددداسددې بر.لدددداور

انو يچنه لږ کوز همالته چې سهار مرک تر دې. ييواورلېږلو دهدو  واب 

 .ل شوددپر اوربند خبرې کولې،دټوپکو د ډزو هږ واور

او يددواښ ندده ډک   ې،دندداپليون ريبددار چددې لدده سددختې هندددن   لوماروا
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پلدو کدړو   مويورال چدې د خ .و ىلرسېدو،مويورال ته و یليک يې راوړ

له شرمه الره ورکه کدړې وه،ه ده يدې کولده خپلده تېروتنده ژرتدر ژره سدمه         

د زړه او دواړو  روس دپدددوځ کړي،ندددو سمدالسددده يدددې خپلدددې قدددواووې د 

 ېوروخو دول  ارې لپاره، په دې هيلده دمحاخواته  ينېکاو  ۍښ:خواوو

 دویو ندده مخکددې، درسددېداو دټولددواک ندداپليون د را ددددچددې تددر لمددر لو 

 .کړي کمشمېره پراته قوتونه تاال واال ددښمنمخې ته 

 :په زړه کې ويل اندرېسردار 

 .پيل شوه،هده ده جګړه پيل شوه-

ينددو ورتدد  لدده پخواندده الپسددې   هددده احساسددوله چددې زړه تدده يددې د و  

 : انسره يې ويلله ،دی یچټک شو

ا پيدد ؟؟هدده بده څنګده را   ی؟زما بخت چېدرې د ی؟ چېرې دیچېرې د-

 (خوشال بابا-احضور کړمبخته تاله کومه لوري ر)شي؟

و پده مدن  کدې چدې ال لده پدنځله دقيادې        سدرتېر دهددو ټوليود  ،هده

ل يددې چددې  ليدددروان و او  ،مخکددې يددې شددوله خددوړه او ودکددا يددې څکلدده    

ي په خورا چټکۍ  ان مورچلونو تده رسدوي ،وسدلې چمتدو کدوي      سرتېر

چې په خپل زړه کدې   ينيو و دټولو په بشروکې هده احساس اولېوالتياا

 يددهالدده ور کددېي پدده څېددره کددې دا ټ سددرتېردهرافسددر او هر .لهېدشدددايددې 

تداالنګره  !جګړه پيدل شدوه  !ده چې،هده ده پيل شوهکېڅريند او لوستل 

 !وحشتناکه او له خوښيو ډکه جګړه

 ایال دسنګرونو دجوړولو او په هدو کې د استحکاماتو برابرولدو  د  

په هدم  همجن ماښام  منيدهده ماښادموسم، منيلى،چې درسېدته نه و 

و .خواتده را روان وو  دویل چدې د ليدد لړلو شېبو کې يې يوه ډلده سدواره و  

دپوسدت  سدپاره پو ي، د راروان،  ډلې په مخکدې  ددهېسپرو پو ونو،

دا سددپور شددهزاده بددايراتيون  . خددولۍ پدده سددر او پدده سددپين آس سددپور و   



 

46۳ 

يرجيدان پده دوديدز ډول دپوسدت خولده او      .بايراتيون په خټده يرجدى و  .)و

و پددده تمددده پښددده  رسدددېددهدددده درا انددددرېسدددردار  (.يپوسدددتين اهوندددد

وپېژاندددد،خپل آس يدددې  انددددرېشدددهزاده بدددايراتيون همددددا چدددې  .هنيدددوو

پددده داسدددې حدددال کدددې چدددې شدددهزاده   .ودراوه،هدددده تددده يدددې سروښدددوراوه 

،هدددده تددده خپدددل اندرې سدددرداربدددايراتيون هماهددده شدددان مخدددې تددده کتل،

ړه دهده احسداس چدې، پيدل شدوه،هده ده جګد      .يده والى حال وليددستريو 

ونکې تدورې څېدرې او دهدده پده      ېدد آن دبدايراتيون ،پده نده خو   .پيل شوه

ه تړلو،ماللو خوبولو ستريو کې چې يدواکې سدختې دخدوب لېوالده     نيم

ونکې څېدرې   ېدد دهه نده خو  اندرېسردار .دهکېلوستل  يهاوې هم له ور

خددورا نددا آرامددې  يرتيددا  يددر شددو،هده هوښددتل پددوه       او سددتريو تدده پدده  

 ې او دهددده دخاونددد پدده يويددل کددې اوس څدده    ددهددې څېددر  يددااشددى،چې 

خيالونه تېردږي او څه فکرونه کوي؟هده ته په کتو کتو کې يې دا په زړه 

 :کې ويل

 ونکې څېرې تر شا به ااال کوم خيال وی؟ ېدددهې نه خو ياا-

وندده وروسددته  دددخبددرو تددر اور  اندددرې سددردارشددهزاده بددايراتيون د  

 :دمننې او منلو سر وښوراوه او وې ويل

 !ډدرښه-

،ټولې هده پېښدې چدې تېرددږي    ييوااو ژبه يې داسې وه،چې يواکې 

لده مخدې پدرې     یې دي چدې د او يا دا خبرې چې ورته ويل کېږي،هماهسد 

دچټکدۍ سدوارۍ دسدتړيا لده      انددرې  سدردار .و یکړيې ه او اټکل ېدپوه

ه،خو شهزاده بايراتيون دخپل ختي  دود له مخې داسې ددامله ژرژر هږ

،داټول تلدوار  ييواکرار خبرې کولې چې يواکې هواړي و په پام او کرار

دتوشدين دسدنګر پلدو تده ورنېدږدې      دڅه لپاره؟هده خپل آس وخو اوه او

هدددده پسدددې   ایمدددل ملګروسدددره يو ددد  لددده دهدددده  ،انددددرېسدددردار .شدددو
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 یرالېږل شدو ،دټولدواک لده خدوا   :دهدده ملګدري دا کسدان وو   . ېدوروخو

دهددده خپددل  ده،کېدداسددتازی يڼددل  یافسددر چددې دده دقوماندددانۍ  ددانګړ

ت افسدرچې  منيد دا ۍف ،داړيکو دساتنې افسر،دقوماندانياور،ژيرکو

مدامور چدې   دولتي  يکسپين انګريزي آس سپور و او يوتن مل يپه ښکل

پدده نامدده دجګددړې پدده لددومړۍ کرښدده کددې   يپدده خپددل نوښددت يددې دڅددارونک

چدې پده    ىکخپلدواک څدارون   دهه څورب او هدټ .ديډون هوښتنه کړې وه

وړ داسدې کدو     يدو د خنددا  ، سدره يدې شداوخوا کتدل     موسکا او سداديۍ 

 ل ته ورته و،اهوستي و،داسې پر  اتهو له خوا پر آسونو پرسرتېرچې د

دخنددا نښده    ه چې د افسرانو،قزاقانو او ياورانو پده مدن  کدې   ددآس ښور

 .جوړه شوې وه ترې

 :ته ور وښود او وې ويل کېژيرکوف،دا سړی بالکونس

ننددداره وکړي،خددوال تددر اوسدده د   چددې دجګددړې ىراهلدد!دې تدده يددوره-

 .ى دیاخيستيبڼۍ  بيا ید اودي، جګړې آوازې خپرې شوې نه

شددونډو داسددې يددوه موسددکا چددې د    رپدد يکددهدده هيددر پددو ي څددارون 

چې يواکې  موسېدههده داسې .دوکې نښې په کې څريندې وې خوره وه

ه چدې ه ده کدوي    دښدېد نې يڼلدې او داسدې بر  ياد ژيرکوف ملنډې يې سدت 

 :، الپسې ساده وښيي،هده وويلینه چې د  ان تر هده

 ډدره ښه ده،نور،نو څه؟-

 :ورته وويل يکخو دقوماندانۍ څارون

 ....څه ښه ده؟هېڅ ښه نه ده،ډدره دخندا وړ ده-

 دوی ۍشوي نه وو،چې دتوپ يدوه يدول   نېږدېال دتوشين مورچل ته 

 رسدداده موسددکا پدد  بيددا يکڅددارون يکدده،هددده سدداده مللګېدتدده نېددږدې و

 :پوښتلنډو ووش

 ه؟لګېدو چې دلته و ىداڅه ش-
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 :ژيرکوف وويل

 .ې ورويريتموږ پ رفرانسويان پ-

 :وپوښتل بياساديى 

 .دي کيسېکوي؟دا نو بل ډول  ېډزپه همدې ډول  هدوی!ښه -

تده   ایپد ال خپلې خبدرې  ه،ېدد ياهده چې له خوښۍ نه په جامو کې نه  

و هړمباهددار ، خددو لدده پخواندده پدده زوره دډزبيدداندده وې رسددولې چددې يددو وار

ورک ناڅاپده   ی وي،ې په کوم اوبلن څه کې، ډوب شدو ترهوږ او تا وې چ

خواته روان و،لده خپدل آس سدره     ۍښ يهده قزاق چې ددهه ساده سړ.شو

نوکريددوال افسددر سددرونه پدده     ۍژيرکددوف او دقوماندددان .دددد ولو ایيو دد

د  یسدړ  ىکد ساده مل.او دآسونو مخونه يې بلې خواته واړول زينونو ټيټ

دهددده نندددارې تدده  او پدده خددورا پددام او يددر ددددقددزاق ترڅندد  ودرلي ددددلو

 .ه ېدخو دهده آس ال ژوندی او خو،وی قزاق وژل شو.ددودر

،خدو  ىلي قدزاق خواتده وره  ددشهزاده بايراتيون ستريې برندې،دلو

داسددې مددخ تددرې  ۍ يددې،يددواهمدددا چددې پدده خبددره پددوه شددو،په خددورا بددې پر

 :ييواواړاوه چې ته به 

حماقدت   ېۍ پېښه ده،چې هدې ته زيال پام هسد ندا يوه داسې ور -

خپل آس يې ديوه هوره سپاره په شان په خدورا نرمدۍ ودراوه،لدږ خدم     .ید

ه اددپوسددتين پدده لمندده کددې نښددتې وه،راخالشددو او خپلدده تددوره يددې چددې د 

تدورو تده    نيواوسد  تدوره وه،چدې   ې، داسې لرهونېتوره ،لرهوندهده .کړه

 .نه درلود ىيې هېڅ ورته وال

وريداده شدوه چدې څنګده      کيسده ته په دې شېبه کې هدده   درېانسردار 

ليا په جګدړه کدې جندرال سدوورف ،بدايراتيون تده خپلده تدوره بښدلې          يتااد

دهې شېبه کې دهه يادونه څومره دده پده زړه   په له چېنګېرده داسې ا.هو

هماهدده مورچددل تدده ورهلددل چددې څددو شددېبې مخکددې       هدددوی.هلګېدددښدده 
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 .ډير ننداره يې کولههلته والړ او دجګړې د کېبالکونس

يي نده چدې د مهمداتو دادندوق ترڅند  والړ      ددد بايراتيون له هده بر

 :وپوښتل

 ؟یدا دچا ټولى د-

؟خدو اادال يدې هوښدتل پده      یدا دچدا ټدولى د  : پوښتلکه څه هم هده و

وپوښدتي،دلته ال ډار   يى سدره خبدرې پيدل او لده هدده نده      ددد برله  دې پلمه

څڼدې   يياره پدوه شدو،خپلې خرمد   په خب يهايى له وردد؟برشوي نه ياستئ 

 :ډلې او په خورا خوښۍ يې وويلنيې چې پرمخ راخورې وې وڅ

 .د تورن توشين ټولى دی!جاللتماب -

 :خيالو کې ډوب و،وويلپه بايراتيون چې 

 !ښه ده!ښه ده-

شدو او تدر    تېدر و نه چې توپونه په کې کښدول کېدږي   يچهده له هدوکرا

 .ددرټولونه د وروستي والړ توپ ترڅنګه ود

هددوږ  ۍندده و،چددې دتددوپ ديددول   یهددده تددوپ تدده الپددوره نېددږدې شددو   

توپونده د لدويي پده مدن  کدې ورک      .هړمبهاری يې ترهوږو شدو  ىکزورون

نو يوا د  نيدو خپلدو پخوا ،پده  ان خپل توپونده بېرته يچل يې چې توپليداو 

چدې   يسرتېريو ستر،څورب او دپلنو اوږو خاوند.کوي ای  رپ ایکې  

را  ليکل شوې وه،د توپ دميل دپاکولو وسپنه ټتر يې لومړۍ شمېره رپ

 دويدم او  اې او په يو يام سره يې  دان لدرې  پښې يې سره خال ې،اخيست

 ۍنکو السدددونو پددده تدددوپ کدددې بلددده يدددول  ودددددپددده ريږد يسدددرتېرشدددمېره 

افسدر   ىافسر چې هماهه توشين ندوم  په مال کړوپ،يبل وړوک.کېښوده

وپ په قنداق کې رامنډې کړې،چې يواکې پښه يې دت و،مخې ته داسې

،دواړه يچدې دجندرال شدته والدي تده يدې پدام شد         له هدده يدې   پرتهبنده وي،

ل،په  ير ير يې وکتل او په نري نيوان ستريو ته ويواالسونه يې لکه س
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اوازيې چې هوښتل يې هده ته د زړورتيا هده رن  ورکدړي چدې دده بڼده    

 :يې سره يې رن  نه لګاوه،وويل

 :کړه چيده يېبيااو . ږيدوه درجې يې زياته کړه،سمې-

 !وله ډز دويم!وفه خو ېږهددومېد-

يددې  او کددرار دانيهددده تدده ورهددږ کړ،خددو توشددين پدده کمدد    بددايراتيون 

ا چې،ندده دپو يددانو،بلکې تددر زيدداتې کچددې دمبددارکۍ ويلددو پدده    ېدددخو

ا ته پاتې کېدده،خپلې درې يدوتې    ېدوخت کې دکليسا دکشيشانو خو

ۍ يدددې دجندددرال پلدددو ور دخپلدددې خدددولې ترڅندددډې ورسدددولې او پددده چټکددد 

ويشددتلو تدده يمددارل  شدديلېن د يدداچتوپ کدده څدده هددم د توشددين،.و داسددتل

شوي وو،خو هده د شون يرابن،پرهده کلي چې دده مخې ته پدرول و او  

ي راکوټه شوي وو،يذارونده  سرتېرپه هده کې يو زيال شمېر فرانسوي 

 .کول

کومه ې په کوم ډول يوليو هې چا توشين ته دا سپارښتنه نه کوله چ

خپل قوماندان زخارچنکه سره تر مشورې نه له دلته ده خپله،.ينښه وول

کدړه کدړې وه،ښده بده دا وي     پردوروسته،چې ده يې خدورا درنداوي کداوه ،   

بددايراتيون،د توشددين د يددذار  ندده   .ئنيسددبدده تددر اور الندددې    ىکلدد چددې

 :وروسته وويل

 او دده په وړاندې يې دجګړې دپدراخ ډيدر پده ننددارې پيدل     !ډدره ښه-

لده بلدې    فرانسدويان .یده چدې پده خيدالو کدې ډوب د    کېوکړ،داسې توور 

لده هددې هوندډۍ نده چدې      .خوانده ډددر رانېدږدې شدوي وو     ۍهرې خوانه،ښ

لږ ښکته،په پرتې دره کې چې يو سين په و، یشوې ددره ف هوڼد پريکد

ده کېد ل ددد آوازونده اور  دتوپکو دډزو،تندر تده ورتده، داسدې    کې بهېده،

لدده جنددرال سددره يددوه مددل افسددر د    .ل کددې ردددږدول چددې زړوندده يددې پدده يويدد  

خواتدددده هددددده فرانسددددوي  ۍد پو يددددانو ندددده هلتدددده لددددږ ښدددد ((دريونددددو))
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و خواتدده ديرهددل او سددرتېري،شددهزاده تدده ور وښددودل چددې زمددوږ د سرتېر

خواتدده  نددږدې  نګددل ،چپددې ،مدوږ تدده .دهددو دمحااددرې پدده تکددل کددې وو 

لدده چددې  شددهزاده بددايراتيون سپارښددتنه وکددړه  .بنددد کددړی و  ليدددو لرليدددد

خددوا د قوتددو مرسددتې تدده ور    ۍکنددډکونو ندده دي،دوه هددده دښدد   نيددومنځ

يوه افسر زړه وکړ او شهزاده بايراتيون تده يدې وريداده کدړه چدې      .يودانګ

شددهزاده .بددې دفددا  پدداتې شددي   ددهددو کنددډکونو پدده تدد  سددره بدده توپوندده   

بدايراتيون مدخ افسدر تده ورواړاوه او پده پټدده خولده يدې هدده تده  يدر  يددر           

لده چدې دافسدر    نګېرداسدې وا  انددرې  سدردار .يدې ونده ويدل    وکتل،خو څده 

خدو پده همددې    ،او  دواب ويدل يدې يدران دي     ه،سدم ای  ريادونه خدورا پد  

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     

ف ديرناديدا  يد کاو د  یالواال شدو هوندډ تدا  ،یکړ ددد بر دویله لمنې نه پدر  

شدددهزاده بايراتيون،سدددر .ديد شدددا خواتددده را رواندددې ډلدددې  ېدپدددوځ پلددد

ته يې يدو يداور    دپو ونو خوا درايوندوښوراوه،په کراره ښي پلو الړ او 

خو ،ړه چې په فرانسدويانو يرهدل پيدل شدي    واستاوه او سپارښتنه يې وک

راوړ چدې ،همدد    دهه ياور ترنېمې يړۍ وروسته راستون شو او خبدر يدې  

قومانددان  .ى دیاندان د درې اه پلدو شدا تده تللد    اوس ددراين دهونډ قوم

بدې   د دښمن ترسدختو يدذارونو النددې راتلده او د     دویچې  ايهدا دليل و

ي پده  نګلده   سدرتېر مر  ژوبلې دمخنوي لپداره يدې خپدل     ېاو زيات يها 

 .کې پناه او يمارلي دي

 :بايراتيون وويل

 .ډدر ښه شوي دي-

لده  چې شهزاده بدايراتيون لده توپخدانې نده لدرې کېدده،دچپې خوا      کله 

دجبهدې لده چپدې خوانده      یخو دا چدې د ،ل کېدده دد نګل نه د ډزو هږ اور
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پده خپدل وخدت هلتده ورسدي،نو       الیاو نده يدې شدو کدو     پدرول و  ېخورا لر

هلته يې ژيرکوف ددې لپاره واستاوه،چې جنرال ته،هدده جندرال تده چدې     

چې څدومره   ييواته قطعه وړاندې کړې وه،و په براوناو کې يې کوتوزف

پده شدا الړ شدي، که پده قدوي       په چټکدې ددرې هاخواتده،   بايدژر کېږي،

ډدددر  نددډ د دښددمانو د  الیښددي قوتوندده وندده شددي کددو دویاټکددل سددره بدده د

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

 سدددردار.ووتدددلدټولدددو لددده يددداده    دفدددا  وکدددړي،  انيدتوپخددد بايددددچدددې 

و تدده چدددې  ،دشددهزاده بدددايراتيون خبددرو او دهدددده هدددو سپارښدددتن   اندرې

او دې ته يې پام شدو   ىلنيوپه خورا  ير هوږ ېقوماندانانو ته يې ورکول

چې سپارښتنې مارښتنې نه شته او شهزاده بايراتيون يوازې او يدوازې  

ې ه ه کدوي دا وښديي چدې هدر څده چدې شدوي يداکېږي ،دامهمده نده ده چد           

،يا دقوماندددانانو د اټکددل لدده مخددې لدده مخددې دي کدده پدده خپددل سددر داړتيددا

. د ده دسپارښدتنې،هرڅه چدې دي،دده دهوښدتنو سدره برابدردي      شوي که

ه چې ،کده څده هدم داټدول کړه،پده خپدل سدر او        ېدپه دې پوه اندرې سردار

 ىد بايراتيون شدتوال  ل،خو په خپلهدکېپرته ترسره  ونډې لهدقوماندان 

پدده څدددومره   قوماندان بددده چددې شددمېر هر.ندددډه لرلدده او و اهېددز دلتدده خددورا   

و بدده سددرتېرل به،افسددرانو او دد،کرارلرسددېدندداآرامۍ او يبڼددۍ ده تدده را

و بده تدازه او   ليدد ،دهدده پده   يهواتنددي هرکلدي    نهده ته په خوښۍ او وري

 يددهالپدداره السددي او بددې     ېل او ه دده بدده يددې کولدده د انښددودن   ېدخوښدد

 . زړورتيا وښيي
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ښدي اړخ تدر ټدولې لدوړې      زموږ دکرښدې د لومړی،اتيون،شهزاده باير

چېرې چدې دتنددريزو ډزو   د شيلې من  ته،ښکته او بيا  لوخوڅوکې ته 

ل ليدد ده او دبداروتو د لويدو لده السده هدېڅ شدي نده        کېل ددهړمبهاري اور

هرڅومره چدې بده پده شديله کدې ښدکته       .،وړاندې الړ او ورښکته شودلکې

ه او دجګددړې دډيددر  ېدددتتددوالى زياتاو دنندده ننوتل،پدده هماهدده کچدده بدده    

ي پددده مخددده  سدددرتېرټپدددي  نيمتددده يدددو هددددوی.دهکېددد ېراندددږد ىوالنېږددددد

يدې پده ويندو ککدړ و او      چدې سدر   یسرتېرو د يوبل ټپي سرتېردوو .ورتلل

 انسدددره يدددې لددده او  ى ولنيدددو لې وه،تدددر ترخددد  النددددېدددددخولددده يدددې لو

 ېاو لدددده خددددولې ندددده يددددې ويندددد ی کدددداوهي زييددددروسددددرتېرټپددددي .کشدددداوه

يدې يدا پده ارمېدږه او يدا پده خولده کدې          ۍه چدې يدول  دښدېد داسې بر.ېېدبه

،چې يددوازې،بې ټوپکدده پدده زړورتيددا روان ليدددبددل ټپددي يددې و.لې دهلګېدد 

 یکداوه ،خپدل الس يدې چدې تدازه ټپدي شدو        وایو،هده په لوړه لوړه زييدر 

 ،ېېددد څ ې اودده پددر کددو  ور  ېددد لې پدده شددان وينددې تددرې به    يدداو دو،

زيدال،دډار نښدې څرينددې     کې له دردهد هده په څېره .راوههمداسې ښو

له واټه واوښتل،ناڅاپه پدر يدوه کنددې    .و ىللګېديوه دقياه مخکې  .وې

و سدرتېر د.ل چدې څوتنده پدر ډا  پراتده دي    ليده شول او هلته يې وشېوور

و سدرتېر .يوې ډلې سره چې روغ رمټ کسان هم پده کدې وو،مخدامخ شدول    

سدره لده    ،یهددو کولده پدر هوڼددۍ وروخيږي،    ه ده  تمېدلچدې سدخته سد   

خو همداسدې يدې پده لدوړ اواز خپلدې هږدددا او الس        ليدهده چې جنرال و
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 چيدده و ليدد دهدو افسر د بدايراتيون پده   .ښورولو او اچولو ته دوام ورکړ

و پسې يې چې يډ وډ روان وو،منډه او لده هددو نده يدې     سرتېرکړه او هدو 

ږدې و هددو کتدارو تده نېد    سرتېربايراتيون،د .هيله وکړه چې راستانه شي

د .دهکېد ل ددد ډز يې کولې ،خو ددهو ډزو د شورماشور هږ نه اور شو چې

و څېدرې دبداروتو لده    سرتېرد .باروتو لويي پر ټولو او ټوله سيمه خپور و

يدوې ډلدې پده توپکدو کدې ميلدې        .ې وېاخيسدت السه تکې تورې او يبڼۍ 

ل،چددا لدده اددندوقونو ندده    وهلددې، بلددې هدددې پدده لولددو کددې بددارول تويو      

خو دبداروتو لدويي   ،ډزې کولې بياراويستې او بلې ډلې  ۍدتوپونو يول

والړ  ای د رپ ایچې دباد دنشتوالي له امله سخت دروندد او ټيند  و، د   

کله ناکلده بده   .دی ایاو دا هم څرينده نه وه چې د ډزو نښه څوک او کوم  

چې دهو ډلو تده   اندرېسردار .ل شوددآواز هم واور ىکيو زړه راښکوون

 :وويل  انسرهله ده،کېنېږدې 

دا ندددو څددده دي؟دا خدددو دجبهدددې کرښددده نددده ده، کددده چدددې يڼددده يوڼددده  -

 ....ا دي ېد، که ټول په خویه،يرهل نه دد

بڼو يې د هده  لوددډنګرخوار بوډاچې دهونډ قوماندان و، اوږدو لو 

 ،عمددر وهلددې سددتريې  ددان کددې مروړلددې او دهدددې څېددرې تدده يددې  ييانيمدد

يې لده   ایپه خوږه موسکاو  ىشهزاده بايراتيون ته وره.ږي بښلهخواخو

ه يددزار  ورکددړ چددې   هددد. وکددړ ىهرکلدد هددده ندده ديددران مېلمدده پدده څېددر     

دفرانسددويانو  دویکدده څدده هددم .ی دیکددړ ددددهونددډ بر رفرانسددويانو يددې پدد

 ييامدد رنيمخنددوي کددې دده دهونددډ ت   هخددو پدده دهدد   ېلنيددو ديرهددل مخدده  

 ددد دهونډ قوماندان ويل چدې د دښدمن بر   .ید ىليلاو ژوند بسرتېرزياتو

 یپه احتيداط ادا کوله، کده د  يې ،خو ده دتمبولو خبره ىته تمبوليې شا

 ندديمه چددې پددر هونددډ څدده راهلددي او پدده دې وروسددتي  ېدددپدده رښددتيا ندده پوه

چې ده يې قوماندده کولده او پده     ېو څه بال راهلسرتېرساعت کې پر هدو 
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 هددوی يدا يدې د  او  یتمبدول شدو   ديد پده رښدتيا بر   يااه چې ېددې هم نه پوه

خو په يوه خبره يې سر خالص و،چې ی دی،او له منځه وړ هونډ تاال واال

او دهدده لده السده دده     لومړي پرهوڼدد يوليو او السي بمونو بداران پيدل  

 :هو ېکړ چيدهدده داهم په ياد وچې چا.ولزيال شمېر ويړي ووژل ش

 !اې سپرو-

خو نور نو دهدو نښه سواره ،تر دې نه وروسته ډزې پيل شوې وې او

ل کېدل، بلکدې د فرانسدوي پو يدانو پلدې ډلدې      ليده نه نه وو، که سوار

شدددهزاده .يدددې ډزې کدددولې دویچددې تنګدددې درې تددده رانندددوتلې او پدددر   ېو

بايراتيون سر ښوراوه او دې سرښورولو دامعنى لرله چې داټول هده څه 

هده خپل يداور تده مدخ ورواړاوه او    .دي،چې ده هوښتل او اټکل يې کاوه

اري هونډ نه ،چدې څدو شدېبه مخکدې     سپارښتنه يې وکړه چې دشپږم ښک

پام هدده  ،اندرېسدردار د.يو،دوه کنډکه راوبدول شوي  تېر دهده له مخې

بدلون ته ورواوښدت چدې همددا شدېبه دشدهزاده بدايراتيون پده څېدره کدې          

دهده په څېدره کدې دهدده چدا پده شدان دلېوالتيدا او خوښدۍ         .راڅريند شو

او  ټدول تدوان  پده   ،نښې راڅريندې وې چدې داوړي پده يدوه تدوده ورځ کدې     

ندددور ندددو دهدددده دخوبولدددو    .، دددان اوبوتددده ورهو دددار کدددړي   تکلهدددوره 

ل کددې ډوبدې څېدرې حالدت لده منځدده     سدتريو،پخوانۍ چوپتيدا او پده خيدا    

ندده ،خدو لدږ لده ملندډو ډکدې       دهدده يردې،بازتده ورتده تيدزې،  ال    .و ىتللد 

سدره لده هدده چدې دهدده پده       .ډل شدوې وې  ند همداسدې وړانددې ي   ،ستريې

او  يرکتيا پاتې وو،خدو داسدې    ىسستوال ىوانا کې هماهه پخ ېدخو

 . يې ستريې نه دردږي ایه چې هېڅ چېرې او په هېڅ  دښېدبر

دهونډ قوماندان، شهزاده بدايراتيون تده مدخ ورواړاوه او لده هدده نده       

شدى،چې هدده خدورا لده يواښده       ې کده لدر   يده ايې هيله وکړه چې لده دې   

 :هده وويل،ډک دی
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قسم وي چدې   ایکوم،ستاسو دې په خدهيله ! جاللتمابه يله ښاهل-

سدره  شدهزاده  ،لده  هده همداسې پده هيلده هيلده    ...ئويور...ئوکړ مهرباني

دهوندډ قومانددان   .خو هده افسدر لده هدده نده مدخ واړاوه     ،افسرته کتلمل 

پدام ورواړوي چدې د    دویو تده د لګېدد هوښتل د هدو يوليو هړمبهار او 

ډ دقوماندددان خبددرې د قوماندددانۍ افسددر دهوندد...دددږيتېرلدده څنګدده  دوی

لى او نيدو ټولې منلې،خو شهزاده بايراتيون هددو تده اادال هدوږ هدم نده و      

 کړي، ای  رپ ایې داسې  سرتېريوازې يې امر کاوه چې ډزې بندې او 

چددې الره هدددو دوو کنددډکونو تدده پرانسددتل شددي، چددې دوې يددې راتلددو تدده    

ديدوه   باد يواکې يککله چې يې خبرې کولې راالوتون.ستريې په الره وو

لده سدتريو    دویدره يدې د  ،دلوييدو هدده پدرده چدې    څېرنامعلومه الس پده  

آپلددو هددده   مخددامخ کددړه او دهې خواتدده کددت  کينددخواندده  ۍلدده ښدد پټوله،

ټولې . و پرې يڼه يوڼه جوړه کړې وهسرتېرفرانسوي  له چېليدهونډۍ و

 دویچددې د.واوښددتې سددتريې بددې واکدده دهددده فرانسددوي پددوځ خواتدده ور  

و،چدې  ی شدو  نېدږدې تده دومدره را   دویرانسدوي پدوځ،  فو،خواته را روان 

او  يسدرتېر شو چدې د  ایدکېل کېدې،نورنو ليدو نښې يو دخولسرتېرد

 يده ارپول او مدار  وهدل لده ور    ېر توپير وشي او نور نو دهدو دجنډافس

 .لددښکار

 :يوچوپړ بايراتيون ته وويل

 .څه وياړمن يامونه اخلي-

ې وه، نو  که نښته زمدوږ  لرسېددپوځ قراول يامخکنۍ برخه دره ته 

 .هددښکار کېدونکېخواته دهونډې په لمنه کې پيل 

دهده هونډپاتې شدونکو چدې هددو سدره پده نښدته کدې الس ويريدوان         

لي  ېدد شوي وو،په چټکدۍ يدې بېرتده  دان راجدوړاوه او ښدي خواتده خو       

ل ددد تېر کېدهدوپسې دښدکاري هوندډ ددوه کندډکونو،پاتې شدوون    .وو
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 ېلددرال بددايراتيون  هکدده څدده هددم لدد.اندددې راتلددلنظددم وړ او پدده خددورا ښددکلي

و د درنو يامونو هږ چې په مخ وړانددې راتد    سرتېرو،خو دهدو دټولو 

ې کيندددپددوځ .هدکېددل ددددپدده منظمدده تويدده پر مکدده لږددل،ښدده اور    کددې

دا .خواته،لدده ټولدددو ندده بدددايراتيون تددده نېددږدې دټدددولي قومانددددان روان و   

بختددوره بڼدده يددې    يردبشری،ښددکلى دپلددو قددواوو افسددر چددې سدداده خددو     

ه دښدېد و او اوس هدم داسدې بر   ى،هماهه څوک و چې له بڼډاره راوتللرله

دقومانددان لده    چې له دې نه پرته بل تکل نه لدري چدې د انښدودنې لپداره    

 ...شي تېرمخې 

 :کړه چيده،ليدشهزاده بايراتيون چې پوځ خپل مخکې و

 ! وانانو!ئشه ستړي م-

 !ژوند!ژوند!ژوند-

 :کړهبايراتيون زياته 

 .ئډدر ښه ياست!آفرين شازلميانو-

 ېدهدد ې خواتدده روان و،دکينددی چددې سددرتېر ىيددو همجددن او خواشددين

 :وې ويل وې ستريې بايراتيون ته ورواړولې اپه تر  ک ،ئشه م ېستړ

 .خپله پوهېږو چې ښه يو-

 ه دټولي نظم خرابه نه کړي، بدې لده هدده چدې    ددي چې ډارسرتېريو بل 

 .وکړه او په مخه الړمخ واړاوی خپله خبره يې 

و قوماندددده ورکدددړه شدددوه او هوښدددتنه وشدددوه چدددې ک دددوړۍ    دددددد در

 .کېښودل شي

 تېدر و لده کتارونده چدې دده لده مخدې      سدرتېر آس سدپور د  راتيون پباير

دخپل آس جلو يې قدزاق تده ورکدړ او    .شوي وو،راتاو او له آس نه کوز شو

وار يدې  ورکړ،څدو   کو  يې لده اوږو پورتده او بدل قدزاق تده      ستنيخپل پو

پده  .يې په سر جدوړه کدړه   ۍر  مکه وډبولې،پښې يې سمې او خولپښې پ
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ټولدو نده دمخده دهددو     دې وخت کې دفرانسدوي پدوځ مخکښده ډلده او تدر      

 .په لمنه کې راښکاره شول ۍافسران د هونډ

 :آواز وويل يکونددبايراتيون،په پاخه او اور

 .په امان ایدخد-

ورواړاوه او وروسته يدې   و لومړنۍ کرښې ته مخسرتېريوشېبه يې د 

همداسې چې السونه په کرارکراره د مخکښ هوندډ خواتده ښدورول،لکه    

په نا اواره  ېيواته به په څېر،په يډووډو يامو، يپو  یسورلۍ رږد په

احسدداس کددړه چددې يددوه ندده     اندددرې سددردار.واړندددې الړ یمځکدده روان د

قول هدده مدخ تد  تده ه دوي او دهده احسداس پده هدده کدې            ىکونليديا

 .راويښولې ېننګېرهۍ انيکمرد

 چددې د اندرېسددردار.تدده رانېددږدې شددوي وو   دوینددو فرانسددويان  نور

بدددايراتيون ترڅنددد  روان و،دفرانسدددويان دتدددورو سدددرې هددداړکۍ او آن  

 .لليد يهامخونه له ور

 ،ه چې پو ي بدو  يدې پده پښدو    ليديو زوړ فرانسوي  هده په ښه تويه

او پده   بوټدو تده الس اچداوه    هريام کې به يېپه واز واز داسې روان و،چې 

ندور ندوې سپارښدتنې     ،شدهزاده بدايراتيون  .خورا سختۍ پر هره ورخول

ې روان مخدددتر نددده ورکدددولې او همداسدددې چوپددده خولددده دخپلدددو پو وندددو  

او  دويددم بيال شددو،ددددناڅاپدده دفرانسددويانو لدده منځدده ديددو ډز هددږ واور .و

ه نظمده  ښمن په يډوډ او لوشور ددااو دباروتو لويى اودډزو شر...درديم

زمددوږ د ډلددې ندده څوتندده او دهدددو پدده مددن  کددې .لمن خددوره کددړه،وتلددي پددوځ

ټ پدده وخددت کددې لدده ټولددو ندده   يددپرهماهدده مسددت او يردمخددى افسددرچې د 

خو بددايراتيون چددې دلددومړۍ ډزې هددږ    ،و،ښددکاره شددول  یمخکددې شددو 

 :يې کړه چيدهترهوږه شو،مخ يې واړاوه او 

 !هورا..مخ!مخ وړاندې -
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ي په نه سرتېرزموږ پر ليکو څپه خوره او  د مخ وړاندې او هورا چدو

تلوار او يبڼۍ له بدايراتيون او يوبلده نده مدخ تده کېددل او پده         يکوندېليا

سدديالب يرهددل  ىکلکدده تدداالکوون يددې يددډوډو او بددې نظمددو فرانسددويانو

 .وروړ
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ات  تدده شددد ښددي اړخ لپدداره  ددددد ښددکاري هونددډ د دوو کنددډوکونو بر

برخه کې دتوشين له ياده وتلدو توپوندو،د شدون     په منځنۍ.الره آواره کړه

. لې وهنيددويددرابن کلددي تدده داور پدده اچولوسددره ددښددمن دپرمختدد  مخدده  

وژلودفرانسويانوبوختيا، چې بداد ال دهدده لمنده خورولده زمدوږ       داور په

دمنځندې  .شداته الړ شدي   پو ونو ته ددې الره آواره کړې وه،چې پده کدراره  

په تلوار و،خو خپلې قومانددې يدې   برخې دپو ونودهه شات  که څه هم 

هلطددې کددړې ندده وې،دا پدده داسددې حددال کددې دچپددې خددوا قددواوې ،چددې د      

لدده پليددو هونددډونو او دپاولګرادښدددکاري     يکاو دپادولسدد  يکآزوفسدد 

 ۍد مارشدال الن پده مشدر    څند  لده خدوا   مخامخ او د هونډ نه جوړې وې،

وف ژيرکد .بدايراتيون .کالبند شوې وې له السه يرهل د  ونو دښمن دپود

ې خدواو قومانددان تده    چېد هده پده چټکدۍ د    ته دشات  دفرمان سره مل،

 .ورولېږه

 یالس الټيدټ کدړ   الیرسېدته  ۍوي په نامه خولژيرکوف،چې ددرنا

خددو ال لددرې شددوې ندده و،چددې دمينددې او    .شددو ېندده و،پدده چټکددۍ سددره لددر   

يې يبڼۍ اووحشت پده زړه راخدوره شدول او دا زړورتيدا      ایلېوالتيا په  

 ایپدورې چدې يواښدمن  د     يده اچې ترټاکل شدوي    ایشوه کړا نه پيديې 

 .يو، ان ورسو

،نه دجبهې لومړيو ليکدو تده   رسېداړخ ته و کينهده چې کله د جبهې 

کددې دجنددرال او نددورو  يواچددې ډزې پدده کددې روانددې وې،بلکددې پدده هدددو  دد  
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مشرانو لټول پيل کړل چې هلته دهدو ت  رات  هېڅ نه وو،نو که يدې  

 .دبايراتيون فرمان ورسويهدو ته  الیونه شو کو

دچپې کرښې مشر دهماهه هوندډ قومانددان وچدې پده برانداو کدې يدې        

دولوخدوف هددم  .و یطعده وړانددې کدړې وه اوخلدع رتبده شدو      کوتدوزف تده ق  

دپدداولګراد  بيددااو دخددورا لددرې چپددې خددوا مشددري  .همدلتدده خدددمت کدداوه

د .دهونډ قوماندان ته چې رستوف ورسره خدمت کداوه سدپارل شدوې وه   

هم دقوماندانانو په من  کې څه خوابددي او  بياب دهه شان ويت مشرتو

دهددو دواړو قوماندددانانو پدده خپددل مددن  کددې سددخته    .و یا کددړپيدددشددک 

يدددډ او   ال آن هدددده وخدددت چدددې دډزو شروشدددور    دویسددديالي درلدددودې، 

خپلدو درندو او   ه و،پد ياندرن يو،پده خپلمنځد  ی فرانسويانو يرهل پيل کړ

قواوو،يدوه   ډونو دپليدو او سدورو  د دهو دوو هون.دبل په سپکه لګياوو

و يدانو  پ.نده الره  ىچمتدوال و، روانورهدې جګړې تده چدې   ،قوماندان هم

چارو،دآسدونو   نيدو پده خپلدو ور   ي پورې،سدرتېر تر  ې بيالنيوله جنراله 

 .په پالنه،دخسو او لرييو په راټولواوخبرو اترو لګيا وو

ور تده  ډيروال ،ديدوه سدواره هوندډ قومانددان ،هدده يدا       المانيدهونډ

 :ګړې روسى ژبه وويلنيمده،په خورا ماته او کېچې ده ته نېږدې 

پرددږده هرڅدده چدې کوي،کددوي   ! ړه دهرښدتياهم دهددده رتبده تددر مدا لددو   -

 :ده هږ وکړ.،خو زه خپل سواره له هده نه  ارولى نه شمېد

 !دشات  نداره وهږوه! يچتروم-

لدده . وچن ،يواښددمن او پدده رښددتيا دتلددوار وړ کېمګددر حدداالل خددوراکړ

د ډزو دهړمبهداراو دتوپکدو دډزو يدډوډ    ښۍ او منځنۍ خوانه دتوپونو

ډزې هدم د  وشور پورته او دفرانسوي پوځ د الن دجنګياليو دتوپکدو اشر

ډيدروال   ىپل...ل کېدېددداپلو نېږدې اور ېژرندې د ورخ خواکې دکرښ

،پدر  راهىچې کوږ وږ روان و،پده ردږدددا،ردږددددا دخپدل آس څند  تده      
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ان يې داسې سم کړ چې ښه لوړ وبريښدي او دپداولګراد   هده سپور شو، 

د دوو هوندډونو قومانددانانو   .  ېدد دهونډ دقوماندان په لټه پسدې وخو 

ا کړل،سددره لدده هددده چددې پدده خددورا درندداوي يددې روهبددړ وکړ،خددو  پيدددسددره 

 .لېليددکرکې لمبې په يويلونو کې ب

 :جنرال وويل

ويړي،پده   ييايمنخپل  الیټينګار وکړم،نه شم کو بياهواړم يو ل -

تاسددو ندده هيلدده کوم،هيلدده کوم،ښدده بدده دا وي چددې  ،لدده  نګلدده کددې پردږدم

 .ئته چمتو ش ددمورچلونه ټين  او بر

 :احساساتي ډيروال  واب ورکړ

تاسو نه هيله کوم،هده کار چې تاسدو پدورې اړه نده لري،پده     له زه هم -

 ...ئکه تاسو سواره ياست.چې نه کار هلته څه کار. ئهده کې مه هږدږ

زه د روسدي پدوځ جندرال يم،کده پده دې نده       .دسواره پوځ افسر نه يم زه-

 ...پوهېدې،اوس خوپوه

و،خپدل آس يدې پدورې واهده او      یچې له قهره تدک شدين شدو    ډيروال

 :يې کړه چيده

او  ئوکړ مهربانيچې داسې ده ...مېدډدر ښه پوه!ولې نه جاللتمابه-

،خپدل  نده هواړم  ،زهیئ چې حال څنګده د ،ويورئلومړۍ کرښې ته الړ ش

 .ه  ار کړمدې هوسترستاسو  هونډ

،دلته د هوس خبدرې  ئتاسو هلط فکر کو ؟ئيواډيرواله،تاسو څه -

 .نه شته او چاته ددهو ډول خبرو دکولو اجازه هم نه ورکوم

لپداره دخپدل سديال بلنده      يلواتده د مېړاندې دازمد    ېجنرال لدومړې کرښد  

 ایسدددره يو ددد ومنلدده،ټټر يدددې وويست،سدددتريې يدددې برندددې او لددده هدددده  

ټدددولې  دویه چدددې د دښدددېدداسدددې بر. ېدددددلدددومړې کرښدددې خواتددده وخو

دجبهې لومړې کرښې .تربګنۍ همالته ديوليو ترباران الندې آوارې شى
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ل،څو يوليددويې پدده هړمددب او هړومددب لدده سددره تېددرې       رسددېدتدده چددې و 

ل، کدده ليدهلتدده هددېڅ څدده وندده  دوی.شددوې،دواړه چدد  شددول او ودرددددل

لګو او نريدو ويدالو پده مدن  کدې      نياه چې د ونو،هلته په ډايه داڅرينده و

ې خدوا نده پده    کيند سواره پو ونه هېڅ نه شدي کدولي او فرانسدويان هدم لده      

جندرال او ډيددروال دواړه لکدده دوه  .محاادره کددړي  هدددهچدې  لګيددا و، ددد بر

سدتريه پده   تده  چريان ،يو بل ته بر  وو،يوبدل يدې پده کلکده څدارل او دې      

پدده بشددره کددې د ويددرې او ډار نښددې  الره و چددې څدده وخددت او څنګدده دسدديال

. نې کې ټينګار کاوه او هېڅ يدې نده ويدل   يادواړو په دې ازم.راڅرينددږي

لولپاره هېڅ نه لرل او يوه هم نه هوښتل چې له سديال نده   يدوهدو يوبل ته 

کده  . لدو تده وسدپاري   ومخکې لومړۍ کرښه پرددږدي او  دان دملندډو منګ   

به تر ډدرې مدودې همداسدې    ،دهه دوه تنهېپېښه شو وایکومه پېښه نه 

 نګلده کدې   ته ،پده  شدا  دویدکدې  مګدر پده دې وخدت    .وایچپه خولده والړ  

 .ل شددوددددشروشددور واور ىکدډزو هددږ او وروسددته هسددې ندده پوهېدددون    

ټدو پده   و چدې پده  نګلده کدې دبو    سرتېرفرانسويانو ناڅاپه پر هدو روسي 

ې لده د  الینورو سورو هم  که نه شو کو،راټولو لګياوو،ډزې پيل کړې

دهددو   ې خوا نه هم شداته کينخوا نه شاته الړ شي چې دفرانسويانو ډزو د

ه روادې تدده اړ وو،چددې پدده دې نددا آ دویاوس نددو .دتدد  الره بنددده کددړې وه

 .ينيزپيل کړي ،چې  انته الره پرا ددسېمه کې ددې لپاره بر

دسورو بلې ډلې چې رستوف هلته خددمت کاوه،همدداچې پښدې يدې     

او دهددددو  اپيدددده يدددې دښدددمن مخدددې تددده  رکددداب تددده ورسولې،سمدالسددد 

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

. شان،دسددوروپو ونو او ددښددمن دپو يددانوترمن  دخنددډهې وک ندده و   

نددامعلوم ډار او بددې برخليکددۍ او هماهدده دمددر  او ژونددد  يددوازې هماهدده

ټولدو دهده کرښده احساسدوله او ددې پوښدتې نده       .ترمن  ناپېژندلې کرښه
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تېردږي،که به نه تېرددږي ؟او کده تېرددږي څنګده      ېبه له دې کرښ دویچې 

 .شان کړي يې ووپردبه تېردږي،زورول او 

يددې  دانيپدده خددورا خواشدد .راهددىډيددروال دجبهددې لددومړې کرښددې تدده   

يو سرزوری سړی و او پده   یرانو پوښتنې  واب کړې،خو دا چې ددافس

قومانددې ورکدړې   يې په خپله خبدره ټينګدار کاوه،هسدې يدې څدو       ۍناهيل

آوازه  ديد چا کومه  انګړي څه ونه ويدل،مګر دسدورو مدن  کدې د بر     هې.

سددتلو ياخددورې او دتدورو د ر  ېدقومانددې دتيارسددۍ انګداز  . شددوهخدوره  

هم الڅددوک ندده بيدداددې ټولددو خبددرو سددره سددره  .شددرن  او شددور جدد  شددو 

ې خوا پو يانو،له پليدو نده تدر سدورو پورې،ټولدو داسدې       کيند .ل ېدخو

مشري هم په خپله په دې نه پوهېږي چې څه وکدړي او   دویې دله چنګېرا

 .و یوته هم څريندشوسرتېردمشرۍ دهه ناڅريند دري  

 :رستوف په زړه کې همدا ويله،چې

کدې هدده    ایله چې يدواکې پده پد   نګېرهده داسې ا! ئ،ژرکوئژرکو -

چددې ده،لدده خپلددو   يکددهددده خونددد وڅ دددد،چددې د برى دیلرسددېدوخددت را

 کيسدددې او نکلونددده ېزيدددات دهدددده پددده اړه نو ندددهسدددورو پدددو ي اندددډيواال 

 .لي وودداور

 :په دې وخت کې د دولوخوف،هږ پورته شو چې ويل يې

 ...مو مل شه زلميانو،مخ وړاندې،مخ وړ ایخد-

ل او خپلدده يالوندده يددې    ېدل،وخوددد لددومړۍ کرښددې آسددونه وښددور   

 .روان شولوڅنډل او 

يدو   يدې  ېو نه لرل او له هدليدالس ته خپل سواره و يرستوف خپل ښ

کده هدم   .کرښه چې پېژندل يې ورته يدران و،تدر سدتريو شدوه     هخو نده تور

 .ل کېده،خو خورا لرې وددڅه دډزو هږ اور

 :پورته شوه چيدهدقوماندې 
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 .مخ وړاندې!اوربل.اوربل-

 .او په منډه شو ېدک يې وشڼيچاو رستوف احساس کړه چې يرا

و او لده   یکدړ  ا اټکلېد آس د منډو او په يډا خو هده ال پخوا دخپل

وندې تده   (ازېيدو )يدوه زرې  ،دهده يوې.اخيستدې اټکل نه يې ښه خوند 

ده نده وړانددې ،هلتده دمدر  او ژوندد تدرمن  پدر        تدر دا ونه لدومړي  .پام شو

 او کېوندددددکرښدددې ،پدددر هددددې ناپېژنددددلې کرښدددې چدددې ټولدددو تددده ودر     

لدددده دې کرښددددې   دویل چددددې ليدددددده . والړه وه ه،دښددددېدوحشددددتاناکه بر

،نه يوازې څه وحشتناکه څه پېښ نه شول،بلکې له دې پولې نده  واوښتل

هدده چدې دتدورې    .خوښى او زړورتيا ال څدو چندده شدوه    دویو ،دددپه تېر

 :له کې کېښکوده،په زړه کې يې ويلوالستى په منګ

څنګه به يې ټوټې ټوټې کړم،څنګه؟په دې وخدت کدې د پدوځ    !اخ!اخ-

 :نه يو يډ اواز پورته شو

 !هورا!هورا-

ف پدده خېټدده او څندد  کددې خپددل آس پدده وهلددو وهلددو ال چټکددې    رسددتو

ا ته ه اوه ،لده ندورو نده يدې  دان مخکدې کداوه او پده زړه کدې يدې            ېدخو

 :ويل

 .که اوس کوم يو په الس راشي،زه به ورسره يورم-

ه يدې يدوې اوږدې متروکدې    خو ناڅاپ.هليددښمن  يهاهده نور نو له ور

ونکې تدددوره لېد رسدددتوف،.،په سدددپورو راهبدددر  شدددو  ىتددده ورتددده شددد  

وکړ،خددددو پدددده دې وخددددت کددددې   ددددان يددددې وژلددددو تدددده چمت  وچورلولدددده او

نه مخکې روان و،لده ده نده  دان     چې تر ده ی،سرتېرسواره (تنکهيکني)د

، که هدده سدره   ينيداسې وانګېرله چې يواکې خوب و رستوف.کړ ېلر

هم لده  بيدا چټکدۍ راروان و،خدو    ېه هده چې لکده دبداد څپده پده بدې سدار      ل

ۍ لده  ،چې په چټکپارهپه نامه آشنا س،د بندرچوک.هددرنه ښو يهاخپل  
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 دانييوښي کړ، په خواش راروان و،ده ته په رارسېدو سره يې  انشا نه 

 .شو تېريې ورته وکتل او له څنګه يې 

 :په يوه شېبه کې يې په خيال کې دا پوښتنې راتاو شوې

 ېيم؟ولدد ی؟ داکومدده لومدده يددا وژل شددو   پېښدده ده ندده پوهېږم،داڅدده -

هددده .کددې يدوازې پدداتې و ډير یلددو هددده نورنو،پده  ؟الینددې ندده شدم تدد  وړا

 انده شدا   لده  ،ایونکو آسدونو او لده ه دو ډکدو سدورو پر      دېلدچټکو زه

دپداتې   ونکى ډا  او لده ريبدل شدويو هنمدو نده      ېدنه خو، وچ،اراموخوا

و کرښددددې ېدددددنددددو دبهيدوپددددر  دددان يددددې  .لليدددددوچدددو سددددوارو يېددددډي و 

ک؟ يدددچيرا.دی یژل شدددوشدددوی يدددم او آس مدددې و   يې،نه،نددده ټپددد ليدو

څښدتن يدې   . دلويد مګدر و ، پښدو پداڅي   نيوک، ه ه کوله په مخکيچيرا

الس او پښدې يدې   .سدرې ويندې څ ېددې    د آسده . تر يېډې النددې کدړه   پښه

خپدل  .ک دوړه يدې پده زيدن کدې بندده پداتې وه       .نه شدو  ایڅېدارتېږل،خو پا

پو يدددان چېدددرې او فرانسدددوي هدددده الچېدددرې دي؟پددده دې يدددې سدددر نددده        

  .ل کېدلليدک يې تر شاوخوا نه هې و،هېدخالا

چېدرې ده هدده کرښده چدې اوس يدې      .څېدد او پا ېخپله پښه يې راخوش

هدده دا   زه دهددې کرښدې پده کومده خدواکې يدم؟       سره بېلول؟ هده دوه پلوه

پده زړه کدې   .نده شدو   الیا کدو پيدد پوښتنې تکرارولې ،خو  واب يې ورته 

ما هېڅ توور هدم نده    !ېنه وي راهل ده رکومه بده بال پ:ه چې دديې دا تېر

چې داسدې دې وشدي،اوس چدې شدوي،نو چداره نده شدته،مګر         الیشو کو

 ىن الس نه يې څه شد يکل چې له بې حه شوي ليد،ويې څېدڅه وکړم؟پا

داسې يې وانګېرله چدې لده څنګلدې نده وروسدته ،الس دده نده       .ی وړند د

ا پيددددهدددده يدددې ښددده وکول،هوښدددتل يدددې وينددده  .وي کدددېپدددردي اډو.وي

يدې يدو څوتنده د دان خواتده پده مندډه         ېهلته لدر .لليدنه کړي،خو څه يې و

ل،پدده زړه کددې يددې يددوړې مدداتې کددړې چددې اوس بدده دده مرسددتې تدده     ليدو
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 رپد يدې  چدې عجيبده خدولۍ    ، په هدو کې تر ټولو نه دمخه يدوتن .وردانګي

لرلده،  يدې  پده  ان،بداز ډولده پدزه، او لمدر وهلدې څېدره        يدې  سر،شين کو  

و نورو او تر هدو نه وروسدته،نورو  دووتن هده وروسته تر.هلېمنډې راو

تده ورتده او دهدده پده      مړنيټول هماهده لدو  .هلېډدرو دده خواته منډې راو

هدو نه يو هده يدې پده کومده بلده هيدر روسدي       له .سر وې ريې پ ۍشان خول

ده خواته راروان شاته ددهو خلکو په من  کې چې د.ژبه عجيبه څه وويل

 مهددد ي پدددوځ يدددو افسدددرسدددر وې،ده دروسددد ريدددې پددد ۍوو او عجيبددده خدددول

دهدده شداته يدو بدل تدن      و او  یټيند  کدړ   يې لده مړونددونو سدره   هده .ليدو

 .و ىلنيودهده آس 

 :ډول توور کاوه يکرستوف،ال هماهه شان په نه مننون

اوس !هدوکې ...ی دیچدې اسدير شدو    یدا زموږ دپو يانو نه يدو تدن د  -

کدده څنګدده؟داخلک څدوک دي؟دهددده هدېڅ بدداور ندده    نيسدي ، مدداهم يراهلد 

تدده،دا پدده رښددتيا فرانسددويان دي،کدده څنګه؟هددده چددې،ده تدده نېددږدې       را

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   

 دا .الیل چې تودور يدې هدم نده شدو کدو      دددستريو په وړاندې هده څه تېر

؟ولدې  ئرښدتيا هدم دده خواتده ور     ياا.يمنډې وه هدویڅوک دي؟ولې 

؟زه خو ټولو ته يران يدم کنه؟هدده تده ،لده ده     ئدده خواته؟هواړي ما ووژن

وريداد شدول او ددښدمن     ي،کورنۍ او ملګرو مينه او خواخوږ سره دمور

شي ومې  ایاويا کېد دښېدوبر ىدې ووژنې ده ته ناشون یدا تکل چې د

او بدې خو ېددا پداتې     ای د  رپد  ایپه شاخوا کې   نيوهده دلسو ثا.وژني

تر ټولو نه مخنى .هېداو په خپل دري  او ده ته ورپېښ يواښ هېڅ نه پوه

و،چې دهده  یزه يې لرله،دومره ده ته نېږدې شوفرانسوي چې بازډوله پ

ددهده پردی،توپدک پده الس    .ل کېددې ليدد  يده اټولې کرښې لده ور  دڅېرې
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 پده چټکدۍ يدې    پده يويدل کدې بندده وه او     يېاسړي قهرجنه څېرې ،چې س

ه،ددې اخيسدت ده خپلده تومانچده راو  .ورخطا کړ ید،دده خواته  داستل

وارتېږله او خپلده   چې پرهده ډزې وکړي،هده يې فرانسوي ته ور ایپر 

خو نه دشک او مېړانې له ،قول سره دبوټو خواته ورمنډه کړه يې په ټول

لکدې  ب.ه لده ده سدره مدل وو   انه پدر پلد   هده احساس او لېوالتيا سره چې د

پسددې  يتېښددته و،چددې سددپ  احسدداس سددره پدده  ( خريددو -یسددو) دهددده

ندور ندو دهدده پر ددوانۍ د وحشدت او وددرې احسداس لمندده       .يو ىاخيسدت 

هده پده همداهې چټکدۍ چدې دماشدتوب پده لوبدو کدې بده يدې           .هوړولې وه

سدتل،چې  و او ويالو په من  کې پده چټکدۍ  د  ي،داسې دپټهلېمنډې و

لده  وانده،رن  تښدتېدلې او مينده     کلده ناکلده بده يدې خپ    .تا به ويل الوزي

احساس پسدې   يکبه د ودرې سوړ اوډارون بيااو  ناکه بشره شاته واړوله

 :زړه کې وويلپه ،نو که به يې اخيستو

لګيو نيدا خدو کلده چدې دبوټدو او     ،نه،ښه به دا وي چې شاته ونه يورم-

فرانسويان شداته پداتې و،آن هدده شدېبه      .يې وکتل بيا،رسېدمن  ته ور و

وي هدم سسدت   ل چدې ترټولدو مخکدې فرانسد    ليدشاته وکتل، ويې ده چې 

او پدده چدددو چدددو خپددل شدداته پدداتې ملګددري تدده څدده    ى،مخ يددې اړولددیشددو

 :وويليې او په زړه کې ددرستوف ودر.ييوا

پده دې وخدت    ؟ وژندي نه ده،چې مدا و  ېخبره داسې نه ده،داهېڅ شون-

بدار يدې    هڅدو مند   يدي واکاوه چې ته به  ىن الس داسې دروندواليککې يې 

يدې پده    یاو د ددفرانسوي هم ودر.نور نو له منډو پاتې و.ید ىپرې  ړول

پده   ۍيدوه،دوه او مرمد  .او  دان يدې کدوږ کدړ    رستوف ستريې پټې .نښه کړ

قددول   يهددده خپددل وروسددت   .نګدده نېددږدې والددوتلې   شددر وشددور دده لدده څ   

او دبوټددو مددن  تدده يددې  ددان ور  نيددون هددده راويکددالس يددې  يراټول،پدده ښدد

 .و ىلنيومورچل  ولګو په من  کې روسي پو ياننيااو  دبوټو.ورساوه
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هونډونه،پده تلدوار لده     يپلد ،په  نګلوکې پناه شوي له هر څه بدې خبر 

وه چدې يدو   اله يوله او بې نظمدي   نګله نه تښتېدل ،کنډکونو کې داسې 

يدو  .يدې تېښدې تده مخده کدړې وه      ل او په بې نظمه ډلدو کدې  دديډسره له بله 

خبرې اوپه جګړه کدې   معنيې ى و، باخيسترا ډار پسې چې خو یسرتېر

 :څه ويل يودرونک

 !پرې يې کړل-

دهه خبره له ډاره سره مل د ټولوپو يانو په مدن  کدې لکده هدوا     دهده،

 .و یخوره او دهدو ډار يې څو چنده کړ داسې

 :و تښتېدونکو چدې وهلېاخيستډار 

 .مو پرې شوي،تاال واال شو يکسار شوي يو،اړييا-

و، ددد و دچددو پده اور  سدرتېر نډ قومانددان،دډزو دهدږ او دخپلدو    دهو

 ه ډاريدده دې خيالد له  هده.پوه شوچې پر هونډ يې کومه بده بال راهلې ده

کدړي،هېڅ کلده يدې     تېدر چې کلونه کلونه يې په خورا ښه نامه په پوځ کدې  

نده  رکتيدا تدورن نده     کومده  پده   او اوس ېوتنده نده ده کدړ   تېرکومه دپام وړ 

هده په همددې خيدالونو کدې د    .بردښېدهشانه پردالمله ډدر له همدې ،يش

او آن د ددان او خپددل ژونددد دسدداتنې    نددوم ښدده سددواره د دريدد ، ۍډيروالدد

،پرهدده کېناسدت ،آس تده يدې      نيوکړل،دآس جلو يې راو هېر هم خيالونه
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هده ،ټدول لده ده نده     نيکمرباران الندې چې له تر متروکه ورکړه او دمرميو 

هدده يدوازې يوڅده هوښدتل     .ونډ خواته چو کدړل په څن  تېردده،دخپل ه

 ىڅنګده کدول   یوه شي،په هونډ کې څه پېښه شدوې ،د او هده دا وه چې پ

که دده له خدوا وې، بېرتده سدمه او هدر څنګده       ،تېروتنه تر سره شوې، شي

پو ي دري  او ، خدمت شت کلنيدوچې کېږي، ان سپين کړي او خپل 

 .يرتبه وژهور

شدو،د  نګلده شداته     تېدر ڼې نده پده  يدر    هده دفرانسدويانو لده يڼدې يدو    

ي پو يان ،چې نور يدې دخپلدو   سرتېرډا  ته چې دهدې له الرې نه زموږ

لمنو  ۍل او دهونډېده،په تېښته،تېښتددانانو،قومانده نه اور قوماند

لې وې چدې د جګدړې   رسدېد را ېشدېب  انيهده رو اوس.ه وو،الړشېوته ور

خپدددل قومانددددان و دې يدددډو وډو ډلدددو دسدددرتېرد يددداا.يټددداک یتددد  لدددور

او بدې لده هدرډول پدام نده       ورتده کتدل   ېاو يا يې هس نيو،قوماندې ته هوږ 

ل؟ دهونډ دقوماندان دټولو چدو سدره  ددپوهېږي کوم لور ته خور ایخد

يبڼدۍ راوسدته،د هدده دقهدر      سدرتېری سدره چدې پخدوا بده يدې آواز پده هدر        

 و سدره سدره دهدده   دددښور برندو ستريو،په هوا کې دلدړلې تورې کتو،

پده   ي هماهه شان په تېښته ،بې له هده چې قوماندې ته هوږ شي،سرتېر

ډزې يددې  ييواخپددل مددن  کددې هږددددل او هدد  پدده بددل سددره لدده زوره ،زوره يو

کړې په دې شېبه کې چې دجګدړې  پرد انيه چې درودښېدداسې بر.کولې

 .رې او ډار تله درنه شوې وهددوټاکل کېږي  یلور

ه شدنه ټدوخې   پد لويدو نده    وو لده ډددر  اروتبد  له ډدرو چددو او د  قوماندان

ددې  هرڅدده.ددددودر ای دد رپدد ایاو پدده خددورا ندداهيلۍ کددرار  دد     خېدددوټو

هدرو   په دې جګدړه کدې ماتده،   څريند او  ایڅريندونه کوله چې دجګړې پ

رو فرانسدويانو  خو په دې وخدت کدې ناڅاپده تداالنګرو او يرهلګد     ،مرو ده

روسدي وسدله    ه نهاو له  نګل په لمنه کې پناه شول ۍشاته مخه او دهونډ
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نګلده کدې پنداه و،    پده    ېچد ،مدوخين ټدولى و  يدا دت. وال پو يان راووتل

 يد پدده يدوه کنددده کدې مورچددل جددوړ او دا  ،هلته يدې  ىخپدل نظددم يدې سدداتل  

 نيددوتيمددوخين پدده ليو  .کدداوه ددددپددر فرانسددويان بر  اوس يددې يددو ناڅاپدده  

زارونده يدې کدول    واوهو  ي اومستو چدو پر فرانسويانو هسې وردانګل

،وسدلې ارتېږلدې او بېرتده پده     يبې له هده چې په خبدره پدوه ش   هدویچې،

زار وموخين تر څنګه منډې وهلې،په يو يد يدولوخوف چې دت.تېښته وو

فرانسوي پو ي راهو ار،له يريوانه کلدک او وسدله    یيې يوتسليم شو

لي روسدان بېرتده راسدتانه،کوټه او سدره مدنظم      ېدتښدت .يې ترې خپله کدړه 

ه کرښه ماته کړي ،دستريو په کينږدې وو،زموږ فرانسويان چې نې.شول

چدې سدره خبدر     ا کړپيدرپ کې په شاکړل شول، پټ شويو پو يانو وخت 

دهونددډ قوماندددان او .هنيددوشددي او تښددتېدونکو هدددو پښدده و  ایاو يو دد

لده   يدې  ټدولي  ىکسدر والړ وو او شداته تلدون    رکونوف چې دپله پد ياجګړن 

دآس جلددو يددې داسددې    ي ورنېددږدې شددو،دهده سددرتېرڅنګدده تېرددددل،يو  

دمدالوچو شدينبخن   چدې  ي سدرتېر دهده  .ددد و ړ آسچې يواکې پدر  نيوراو

سر يدې  .لۍ په سر وهاهوستى و،نه يې ک وړه په شا وه او نه يې خو کو 

اوږه کددې پدده فرانسددوي بکسددګوټى يددې    ښايسددتهو، ىپدده دسددتمال تړلدد  

څېدره يدې سدپوږمۍ تده ورتده      .و او دافسرانو توره يدې الس کدې وه   ىاچول

سدتريو   وال قومانددان خو شنو ستريو يې په سپين ستريې دډيروه،شو

دهوندډ قومانددان کده څده هدم      .شدونډو يدې موسدکا خدوره وه     رته کتل او پ

 ایويې نه شدو کدړ   په سپارښتنو او خبرو لګيا و،خو  کونوف تهياجګړن 

 . هده ته يې پام نه شي

 جندرال تده وښدوده او    دولوخوف يوه توره او يوه وړه فرانسوي ک وړه

 :وې ويل

ي مې په سرتېريو فرانسوي .ت دينيمدا دوه دجګړې ه!جاللمتابه-
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تم کړ،هده مې نظم تده وه داوه او    مې خپله اسير کړ،دا زه وم چې کنډک

 .ومې راوير اوهېدله تښت

دولوخددوف چددې لدده ډدددرې سددتړيا ندده سددتمېده او خبددرې يددې پددرې پددرې  

 :کېدې،وويل

اب نه مدې هيلده داده   له جاللمت.یټول کنډک مې ددې خبرې شاهد د-

 .په ياد واوسي يېاچې د

 :نوف سره لګيا و،وويليکواجګړن له  ډيروال قوماندان چې

 .نوف ته ورواړهيکوااو مخ يې جګړن ! ښه ده!ښه ده-

 یتددددړل شددددودلدددده سددددر ندددده يددددې .هاخيسددددتلدددده الس خددددو دولوخوف،ک

او  اخيسدت دستمال،هوټه خالاه او په يو يوزار يې هده لده ککدرې را و  

 :کې يې وچې وينې ،هده ته وروښودې او وې ويل په ويښتو

،ددې يوزار سدره سدره مدې د جبهدې     یزې يوزار درنيدا ددښمن د س-

 .نه کړي هېرلومړې کرښه پردنښوده،هيله ده چې جاللتماب يې 

کدې   ایدتوشين توپخانه خو چور هېره شوې وه،يوازې د جګړې په پ

منځنددۍ برخددې  و،چددې بددايراتيون د ډزو لدده هددږه پددوه شددو چددې دجبهددې د   

،نو کده يدې هلتده    ی دیدښمن خپلو يذارونو تده دوام ورکدړ   توپخانه پر

واسدددتوه او ور انددددرېکشدددف يدددو افسدددر او وروسدددته سدددردار   ی دلدددومړ

هددې ډلدې   .شداته الړ شدي   بايدد سپارښتنه يې وکدړه چدې څدومره ژر کېدږي     

چې ددهې توپخانې دسداتنې دندده لرله،څريندده نده وه چدې د جګدړې پده        

دهده  .و ىپردښد  ایدچا په سپارښتنه خپله دنده او   وډب کېاسخت اخ 

توپخانه يوازې له دې امله اسيره شوې نه وه،چې دښمن دا توور هدم نده   

 یه ساتونکو،خپلو ډزو ته دوام ورکدړ بې ل، چې څلور توپونه الیشو کو

وي،بددرعکه ددهددې توپخددانې ډزې داسددې بددې شددمېره او پرلدده پسددې        

وځ زيدداتره برخدده همدلتدده  و چددې د روس دپدد  یړوې،چددې دښددمن يمددان کدد  
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شوې ده،نو که يې ه ده کدړې    ای  رپ ایدجبهې په منځنۍ برخه کې  

دهمدددې هوندډۍ پدده  او دواړه واره  وکدړي  ددد بر دویوه،چدې دوه  لده پدده   

دهمدې څلورو والړو توپونو د پرله پسې او بې شدمېره ډزو   شاو خواکې

 .له برکته په شاتمبول شوي وو

توشدين پده دې بريدالى    ، ږ وخت وروستهه لتګتر دشهزاده بايراتيون 

دتوپخددانۍ چلوونکددو پدده  . ين تدده اور ورتدده کددړ يبشددوی و،چددې شدديګرا 

 :خوښۍ او شروشور چدې وهلې

 .ئيوريې واه واه لمبو ته !ئلويي يور!ىاخيستاوريې -

توپونددو بددې لدده هددده چددې څددوک سپارښددتنه ورتدده وکړي،همدددا د اور    

هددو چلوونکدو يددواکې   و او د یخپلدو ډزو تدده پده نښده کددړ    ایو  د اخيسدت 

  :نو دال لمسونې لپاره دهر ې ډزې سره چدې نارې يډولېياچدتوپ

 !ئولې ي!دهسې،څه خوند کوي!واه واه-

 .هددد ال پسې قوي کاوه او پده چټکدۍ هدرې خواتده خور    اور،دباد څپو 

ي چې ډله ډله له کلدي راوتلدي وو،بېرتده ورسدتانه شدول      سرتېرفرانسوي 

ولپاره يدې خپدل   اخيستهې ماتې دهچ ه چې دخپلې ددښېد،خو داسې بر

کدړل او دتوشدين توپونده     ای د  رپد  ایله توپونه دکلي په ښۍ خواکې  د 

 .يې تر ډزو الندې راوستل

نکددې واو پددر فرانسددويانو بددري راوړ يا شددوې خوښددپيددده دهدده اورلدده 

لده دهدو ډزو    وخدت  ن يدوازې هدده  ياچډزې ددې سبب شوې چې زموږتوپ

 دوید توپونددو څلددور يددولۍ د بيددادوه او وروسددته  یخبددر شددي چددې لددومړ

دوه  ،دهددو ډزو ندده يددوېلدده .دتوپونددو دمورچلونددو پدده مددن  کددې راولددودږي

خو ،پښده والوزولده   ۍ د خاوندد يدوه  چيې ديوه کرا هآسونه راهو ار او بل

دهدددو ډزو کمددده نددده   ،لې وهددددداو خوښدددي چدددې راپار  يهدددده شور،مسدددت 

 رنو پد آسدو  د وژل شدويو .لدږ بددل هونددې شدو     طبيعدت و سدرتېر کړه،مګر د
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يدې سدره پورتده     له ساتل شويو آسدونو نده ندور راوسدتل شدول،ټپيان      ای 

د توشددين انددډيوال افسددر  .ډزو تدده چمتددو کددړل شددول  بيدداتوپوندده ...کددړل او 

ووژل شدددو،که څددده هدددم د يدددوه سددداعت پرلددده پسدددې ډزو پددده اوږدوکدددې        

 ينو دبدر يدا چو توپ،خلددد ،وله هدده ولو چوپړانونه يچتو توپيښلودڅ

دو لده دې تده پدام     هددوی د.پلو ه و تده دوام ورکدړ  په هماهې لېوالتيا خ

فرانسدويان راښدکاره شدول،نو که يدې      بيدا نه لدږ ښدکته    دوی ،ترشوچې

 ...پرهدو دډزو باران ووروو

توشين چې دپرله پسې ډزو له هړمبهاري نده يدې هوږونده کاڼده او هدر      

پيد    یې لده هدده چدې پده شدونډو کدې سداتل شدو        ډز سره يې ټکان خدوړ،ب 

له يوه توپ نه بل او له بل نه بل  کې او ډزو دلمبو په من  دلويو پردږدي،

يوچاته يې دډزو درجه او کچه برابروله،نښده يدې جوړولده    .ته په منډو، و

ورتدده کولددو يددا لددرې کولددو او لوټپي شددويو آسددونو دپدددداو بددل تدده يددې دلو

دو کېدد ای دد رپدد ایدراوسددتو او  دد  اسددونو دنددورو نويددو  ای دد ردهدددو پدد 

او نده هدو  آواز چددې     يکونددد کرار،ردږد ،يه ندر هده پ.سپارښتنه کوله

 یده،خو يوازې هده وخت به يې تندکېدهده څېره دم په دم ال تازه .وهلې

هده .به ټپي او يا ووژل شو یسرتېرچې کوم  ېتريو او ستريې برندې کړ

و چې دتل په شان دمړو اوټپيو پده پورتده کولدو او وړلدو     سرتېربه پر هده 

ي چددې زيدداتره هددده يددې لوړ، ددوان سددرتېر.کددې سسددتي کولدده چدددې وهلددې

داسې چدوپړان   بهپه قوتونو کې  يچد توپ)او دن ،دن  وو، ښايسته،

دل چدې آن لده خپلدو افسدرانو بده پده انددام او ونده کدې          کېل نيوي سرتېراو 

 دویهمداسدې   لکه ماشومان د سدتونزو پده وخدت کدې،    . (هټ او لوړ وو

پده څېدرو کدې يدې دهددو      پده داسدې بڼده کتدل چدې       هم خپلو قوماندانانوته

 . څريندددې ېنښ دڅېرو

دپدددددام وړ وحشتناکو،ډارزدږونکوډزو،دهدوشدددددرو شدددددوراو  دهدددددو
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دتوشين پده زړه کدې يدوه شدېبه هدم، کومده ويدره او بدد          نه يوازې هړمبهار

دوخيال،خيال کېد او سدخت ټپدي    دوکېد احساس نه توخنداوه او نده د وژل   

هدده داسدې انګېرلده    .شدېبه زياتېدده  پده  ته ورته بلکې لېوالتيدا يدې شدېبه    

،پدرون  يکړ ېلى او پرهده يدې لدومړنۍ ډز  ليد،هده شېبه چې دښمن يې 

ه تده د جګدړې د ډا    لده چدې هدد   نګېرهدده دا هدم ا  .نه بلکې خورا پخوا وه

کده څده   .خورا آشنا او لده پخدوا نده خپلده ده     یوالړ د رېپ یهده ټوټه چې د

ې داسدې  ه،هدده يدې احساسدول،هرڅه يد    ېدهم هده په خپلو ټولو کړو پوه

 ېپه دهه شان وخدت کدې ترسدره کدوي،ول    ترسره کول چې يو ښه افسر يې 

 .ته ورته و او يا نشه يکناروغ،اپلت ويون ،يهلهم هده يوتبې و بيا

اري چې له هرې خوانه يدې  دتوپو دډزو هړمبه بياتېردخپلو وسلو په 

و،ددښدددددمن دتوپونددددو ديوليدددددو شروشدددددور،دخولو نددددده   یچدددداپير کدددددړ 

و او سدددرتېرنو ننددددارې،د يددداچا توپ ېدددده خولمددددو،چټکو اود بېباکددد 

د دښدمن   وپده وړانددې هوندډۍ کدې    ا وينوونکوېدد آسونو له ټپوندو نده به  

ندده  او ترهددده شددېبې )ندده دکنددډک کنددډک لوييددو پورتدده کېدددو    دتوپونددو 

خواتده راتلده    دویپه خدورا چټکدۍ د  ، وروسته کومه يولۍ په ليونى هږ

م دکوم تدوپ پده څند     ي،يا دکوم آس او ياهسرتېر،يا خاورې ،يا دکوم 

يۍ جدوړه  نيدا دهده په خيال کې داسې يدوه رنګينده د  ( يا اړخ کې لګېدله

کړې وه،چې يوازې او يوازې دده وه او هماهه شېبه دده دزړه تسدل پدرې   

د دښمن توپونو ته نه دتوپ،بلکې دهدو دپتداقيو پده سدتريو     هده.دهکې

اره کداره  کتل چې کله ناکله يې څدوک د خوښدۍ او لويدو پورتده کولدو لپد      

 .وي

لمنده کرښده جدوړه او بداد بده هدده چپدې         رپ ۍيو به دهونډهمدا چې لو

 :ېد انسره وبنګله خواته الپسې اوږده کړه،توشين به 

 .بېرته يې ورولېږو بايديې پف کړه؟اوس يې ډز هم رارسېږي، بيا-
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 انسره يې دهده له توشين ته نېږدې والړ و او  يچيو وار چې يو توپ

 :ويله،وددا اورددهږ

 !تاسو څه وويل،ااحبه-

 :هده  واب ورکړ

 .يادوم ۍهېڅ،د توپ يول-

 : ان سره ويلله هده 

او زاړه تددوپ تدده  یهددده لددو دویمدداتيوفنې،!)نددو،يرانې مدداتيوفنې-

هدده تده دخپلدو توپوندو     (.ويل چې د مورچل په وروستې برخه کې والړ و

 ى،ښدکل .داسې بريښدېدل  ن لکه مېږتانهفرانسويا مېشتپه شاوخواکې 

 انسدره   ،لده شدمېره توپ  دويم،چېشمېره تدوپ  یدن  او تل مست لومړ

ترټولو نه زيال يې هده ته کتل او دهدده   په زړه کې د ماما په نامه ياداوه

ډزې  کددې د ټوپددک لمددن پدده ۍدهونددډ.اخيسددتلدده خو ېدددا ندده يددې خونددد 

لکده سدا    ،ده داټدول کله لوړې او کله به ټېټې شوېاورددل کېدې،هده به 

 .دادښورلې او ده به ددهه هږ ټيټدو او پورته کېدوته هوږ داسې انګې

 : انسره وويلله هده به 

 ! يستهيې وو يوره سا-

خپل  ان يې هدم داسدې خدورا قدوي او     ،يې په سا ويستو پيل وکړ بيا

لدو کدې   و،پده منګ ۍته نېږدې ويشتل شدوې يول  دویهټ سړی ياڼه چې 

 .را اخلي او بېرته يې دفرانسويانو پلو وروشړي

 :توپه لرې کېده،وې ويل په هده شېبه کې چې له خپل

 !ټېنګه شه يرانې ادکې!نو،يرانې ماتيوفنې--

هددږ  تدده ندده وه رسددولې چددې ده تدده يددو نددا آشددنا،پردی   ایده ال دا خبددره پدد

 :ل شوددواور

 !تورن توشينه!تورن توشينه-
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دا هماهده دقومانددانۍ افسدر    .توشين،په ودرې دهدږ پلدو مدخ واړاوه   

وس يدې پده   و او ا ىه يرونت کې دخوړو له دکانه ويسدتل پيې  چې هده،و

 :هده ته چدې وهلې سا ېسو

،لېونى شوی يې؟دوه  له تاته دشات  سپارښتنه شدوې  ئداڅه کو-

 : انسره وويلله توشين چې په ډار خپل مشرته کتل،...ده او ته ال

دوه يددوتې يددې خپلددې  ...پدده کددراره ندده پردددږدي؟ او   دوینددو ولددې مددو   -

 :رپورته کړې او وې ويلخولۍ ته و

 ...زه...هېڅ...زه-

هدده يدولۍ چدې    . خو ډيروال،ټول هده څه چې هوښدتل، ونده شدوويل   

ه،دي دې تدده اړ کددړ چددې سددر ټيددټ کددړي او پددر آس خددم  دددددده لدده څنګدده تېر

،بلدې يدولې هدده لده     ييواڅده و  بيدا چ  شو او همدا چې هوښتل يدې  .شي

لدرې   يده اۍ له هدده   خپل آس يې راوير اوه او په چټک.خو ېدا راتم کړ

 :او له هماهه واټن يې امر ورکړ

 !،شايرزئشاته ش-

خو لده يدوې دقيادې وروسدته يدو ياور،لده       ،ي له خندا شنه شولسرتېر

 .رسېدمر سره راوآهماهه 

څده   یو، لدومړ رسدېد دتوشين مورچل تده پده   . و اندرېدا ياور سردار 

وپ ه،هده ،هده آس و چې پښدې يدې مداتې شدوې وې، لده تد      ليدچې هده و

او دکراچددۍ پددورې تړلددو آسددونو  ی وکراچددۍ ندده را خددالص شددو کددېوړون

يدددې لکددده لددده چېندددې داسدددې ويندددې    لددده ټپدددې پښدددې نددده  .هېدترڅنددد  شدددڼ

 ديوليوپرلده پسدې   دښدمن  د.تدرمن  څدو مدړي پراتده وو     چيودکرا،بهېدې

،په  دان يددې  اخيسدت پسدې و وددرې   نکدې  هدده يدوې زورو  .بداران روان وو 

ال چدې دده دهده ردږددددا لده ډاره     خيد  ه،خو دهده دېد لودره او ردږدددا و د

 : انسره يې وويلله الپسې راوپاراوه او  ې دیو
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 .زه ح  نه لرم چې وډارشم.نه ډاردږم-

د شدايرز سپارښدتنه او   .هده دتوپونو ترمن  په کراره له آسه کدوز شدو  

کړه يدې وکړه،چدې   پرد.خو بېرته ستون نه شو وامر يې توشين ته وسپاره

ونده دتوپوندو دراويسدتلو او دهددو دخو ېددا      هلته پداتې شدي،له مورچل  

د  ایتوشين سدره يو د  له باران الندې  تررانسويانو دډزو دف.څارنه وکړي

ه او دتوپونو د پرزو او ددهو پرزوپده،   ېدوژل شويو مړو په من  کې ير

 . کولو لګيا شو ای  رپ ای 

 :ته وويل اندرې سردار يو چوپړ چېدتوپ

 و،هده تاسو هوندې نه و، ىراهل مدا اوس دقوماندانۍ يو افسره-

 .خورا ژر بېرته ستون شو

دواړه داسدې بوخدت وو،چدې    .ددد ونده هږ  له توشين سره اندرېسردار 

کله چې يې له څلورو توپونو نه،دوه پاتې شوي .ينييوبل نه و ييواته به 

او دهوندددډۍ آپلدددو  ...وتدددړل سدددرهو يدددلددده وړونکدددو کراچ  ،جدددوړ توپونددده 

ه ورنېددږدې شددو،هده تدده يددې الس ور   توشددين تدد  اندددرېواوښتل،سددردار 

 :وړاندې کړ او وې ويل

 !و په تمهليدد! ښه-

په لمدو ستريو يې چې ناڅاپده لده    توشين هم دهده الس کېښکود او

 :اوښکو راډکې شوې وې،وويل

دې مدل   ایخدد !پده امدان ماتده يرانده     ایدخدد !په مخه ښده دزړه سدره  -

 !شه
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لمدن خدوره کدړه او دافد       ډيدر  ره شو،تورې وريځې دجګړې پد ددباد و

دماښدددام قضدددا پددده تيددداره کدددې .لمندددې دبددداروتو پددده لوييدددو لدددړ شدددوې وې 

دتوپوندو ديوليدو   .رڼدا ال زياتولده   بدل شدويو اوروندو    رڼا ددوو کېونليد،

شو،خوشاته له ښۍ خوانده دتوپکدو دډزو هدږ دم پده دم زياتېدده       باران لږ

نده تاوراتداو   همدا چې توشين له خپلو توپو سره دمړو .ده کېاو رانېږدې 

شو،ددې لپاره چې ددښمن د ډزو تر يوزار الندې رانه شي،دې ته اړول 

پددده لمندددو کدددې  دددان خونددددی     ۍاو دهوندددډ تېدددرچدددې دمدددړو پدددر سدددر را   

و،دسدترې قومانددانۍ  يندې لدوړ پدولي افسدران       رسېدهلته په .ورسوي

افسدرچې دوه  لده يدې ده تده      ىکد او ياوران او له هدې ډلې نده پيدام راوړن  

او  ىلرسدددېدويدددووار هدددم دتوشدددين ترتوپددده پدددورې نددده و      و،خ یرالېدددږ

کددولې ،هددده تدده يددې  ېکنيددوټولددو پدده هدده   .تدداو راتاوشددولژيرکدوف،ترې  

چدددې څنګددده او کدددوم پلدددو الړ   کدددول او حکمونددده ې،الرښدددوونېسپارښتن

ه ددد خو توشين نور نو سپارښتنې نه کولې اوچوپه خوله،له دې ډار،شي

،سدتريې يدې   ييواچې څه به وخبر ایي خدنيزاو نه پوهېده،که خوله پرا

کددده څددده هدددم .لددده اوښدددکو ډکدددې دخپلدددو توپوندددو دمورچدددل پلدددوروان شدددو

ښودل شي ،خو دهدو پرد ایپه خپل   دي سپارښتنه شوې وه چې ټپيان

 واپده عدذر   نورونده لده   و يادت  ه ه کوله او يا يېدد ينو يا خپله د رهړ

باکه افسر هده پلي بې .لهرتوپونو دهدو دوړلو دمرستې هيله کزاريو پر 

،پر ىيېدډه کدې لګېددل   چې د توشين له مورچل نه يې تېښته کړې وه،پده  
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پده   ۍدهونډ.نومي توپ يې کشاوه،پرول و هدې کراچۍ چې ماتيوفنې

و،لده   ىدښد اپوهنتون يومحول چدې يدو الس يدې پده بدل       بېلمن کې د حر

 ان سره يې په آس سپور کړي،هده چې خورا له توشين نه وهوښتل چې 

 :ه،وويلمېدشر

ماسددره مرسددته لدده قسددم وي، ایستاسددو دې پدده خددد!ښدداهليه تورندده-

نددده  الیچدددې تددد یقسدددم د ای،پددده خددددی دیي،الس مدددې شدددنډ شدددو وکدددړ

 .ئپه خاطر رحم وکړ ایشم،دخد

وار نده   یه چې دا لومړددنه داسې څريند ۍدهده له مال هږ او ناهيل

و وار يددې هددم چددا هوښددتنه ندده ده  چددې دمرسددتې هوښددتنه کوي،خددو يدد  ید

 .له ټولو زاريو سره سره د مرستې هيله نه لرله بياکه يې اوس ،نو ېمنل

 ...په خاطر ای،دخدئهيله کوم،ما په کوم آس سپور کړ-

 :توشين وويل

هده خپل يران سرباز تده مدخ ورواړاوه    !ئسپور کړ...ئسپور يې کړ-

 :او وې ويل

،ټپدي افسدر   یخپل کو  ترې الندې واچدوه،ټپي د !هيوره ماما جان-

 ؟یچېرې د

 : واب ورکړچا

 .و ىښود، ان يې جانا ن ته سپارلپردهدې يې سره -

انتونده،کو  دې تدرې النددې    !،کېنه يرانده ئسپور يې کړ!ئکېينو-

 .آوار کړه

لى،رند  يدې   نيوهدده يدوالس پده بدل هدده کلدک       .دهه ټپي رستوف و

هددده يددې پددر هماهدده  . هدددداوالندددنۍ ژامدده يددې دتبددې لدده زوره ردږد  ىالددوت

چددې دهددده بددل افسددر مددړی پددرې  هماهدده تددوپ  مدداتيوفنې نددومي تددوپ،پر

 یلړشدو پده وينو داسدې   کدو   یې آوار شدو الندد تدر هدده   .کېناوهپرول و،
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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

 يې؟ یټپي شو!څه شوي دي يرانه-

 .ی دیمې مال شو الس-

 :توشين وپوښتل

 او پر توپ دا وينې دڅه شي دي؟-

داسدې پداکولې چدې يدواکې پدر      ،وينې لسدټوني په خپل ي سرتېرهده 

 :او وې ويل يبښنه هواړ،و نهددوينو دتوپ دلړ

 !دافسر له مړي نه بهېږي،ښاهليه تورنه داوينې-

و پده مرسدته يدې تانکونه،دهوندډۍ سدرته وخيژول،کلده       سرتېرد پلو 

هوا دومره تيداره شدوې   .ودرددل ل،رسېدچې د يونترسدروف ،کلي ته و

کده څده   .ایدکېو دجامو توپير نه شو سرتېروه،چې په لسو مترو کې هم د

خواتدده څدده لددرې الدده يولدده   ۍهددم ډزې کرارکددرار آرامېدددې،خو ناڅاپدده ښدد 

په تيداره کدې دمرميدو او يوليدو     .ل شوددهږ واور د پرله پسې ډزو جوړه ا

يرهل و،خدو دکلدي پده     ىدا دفرانسويانو وروست. ل لېد يهااورونه له ور

لده   بيدا ټدول  .يده واو هدده تده  دواب    سدرتېر لو پليو نيوکورونو کې مورچل 

نو،توشدين  ياچتوپ.لنده شدو   ای ېدد خو يده اکلي راووتل،خو توپونه له  

او پرتوپ،هده پرول ټپدي يوبدل تده سدره کتدل او دې تده سدتريې پده الره         

کې ډزې او داور بددلون کدرار شدو او يدوه      ایپخو په .وو،چې څه به کېږي

وشدور يدې دهده کدراري ماتولده،دڅن  لده       او چدې پده خپدل شر   سدرتېر ډله 

 .کوڅې راووتل

 :يوه وپوښتل
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 جوړ پاتې يې؟!پتروفه

 .ښه يړز مو ترې ج  کړ،خو اوس خوب نه را ي-

و ل ظالمدان ليدد ودې .ل کېدږي ليدد دا څنګه تپه تياره ده،هېڅ شي نده   -

ل کېږي،رښددتيا يددوره ليدد ،څدده ندده یکړې،وروڼوتدورتم د پده خپلددو ډزې و 

 ا کېږي چې هاړې تازه کړو؟پيدنه  ىدڅکلو څه ش

و او دتوشددين   یيانو وروسددتى يرهددل پدده شددا تمبددول شددو      دفرانسددو 

ي ترې چداپير شدوي وو،پده تکده تدوره تيداره کدې        سرتېرچې پلي  توپونه،

 .ل ېدکرار کرار وخو

دناليددونکي   يدو پلدو تده    ،سدتر کداروان   يده اپه دې تورتم کې يدو بدې پ  

ا،  ېددخو چيود بنګهاري،دکرا، و شورادشر ، څېررود په  يکونېدبه

او دآسدونو پده  داسدتا کدې     يو ،د ټپيانو د زييروهدو دارابو دآوازونو د

په دهه يڼده يوڼده   ،کې په تورتم ېدشپ.دهدو دسمونو چړقهارکې روان و

ه تېدر وازونده ډددر   شور کې ترټولو نه زيدال دټپيدانو دزييرويدو آ    وا او شر

هږوندده پددر پددوځ دهدده ټولدده تددوره   هدددویداسددې چددې يددواکې د .اوهددو  وو

ددهددې شددپې دا تددا بدده ويددل،دهدو زيېددروي او .هوړددددلې بړسددتن ډکددوي

ونکې  ېدد له څه مودې نده وروسدته پده دهدې خو    .ى دیتورتم دواړه يو ش

سپين آس يو سپور او دهده ملګدري دهددو    پر .ا شوهپيدډله کې څه ويره 

 :او دتېرددو په وخت کې يې څه وويل تېره ترڅنګ

 : ه پوښتنې کولېبلله والتيا يوټولو په خورا لې

کددددده وړانددددددې  اوس چېدددددرې  و؟دلتددددده پاتېږو څددددده يدددددې وويدددددل؟ -

او ټددددولې  ه يددددې کومدددده منندددده وکددددړه ،کندددده؟  مددددوږلدددده ؟  درومو؟څنګدددده

داسې )لددبل سره پورې وهل او پر يو بل سره لوله خو ېدونکې ډلې يو

و امدر  ددو چې د در ىيونګوس( کسان تم شوي وو خکنيمچې ه ېدبردښ

 .لددټول همالته دچېکړو اوخټوپه من  کې ودر.ی دیشو
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 .شروشورپيل او هږونه ال څريند شول، ندري او اورونه بل

وواهه او سپارښتنه يې وکدړه چدې    خپل ندري کې اورلړونى، توشين

رو ی دټپددى محوددل لپدداره داکتددر پسددې الړ شددي،خپله د نددو   سددرتېرکددوم 

و ترڅن  هده ندري ته نېږدې کېناست چې دالرې په من  کدې يدې   سرتېر

د . ددان ندددري تدده ورسدداوه   وېدو څښددېدلګددولى و،رسددتوف هددم پدده څښدد   

 ليددونيکدده څدده هددم يددوه .هددد يددې ټددول  ددان ردږد او تبددې لدده زوره درد،لدوږې 

 له زوره پده ويښده زنګېدده،خو دالس خدوږو     هده د او و یکړ ىخوب ليون

و وخدت نده   مېدد و او آراځېدد هلې چې هده ته يدې ده و دومره څېړيکې يې

کله به يې داور لمبو ته چې ترستريو سرې سرې ورتلې  يدر شدو   .ورکاوه

او کله به يې دتوشين توربخنې ستومانه څېدرې تده چدې دده ترڅنګده يدې      

او يرکددې سدتريې پده خددورا    ېد توشدين مهربدان  .لتدرۍ وهلدې وې،کتددل  پ

دې پوهېده چدې توشدين دزړه   هده په .خواخوږۍ او  ير پرهده خښې وې

لده کددومې هددواړي لده ده سددره مرسددته وکړي،خدو هددېڅ څدده يدې لدده السدده ندده     

و دتد  راتد  اويدامونو او    سدرتېر له هرې خوانه دپليدواو سدورو   .کېږي

کدړو کدې دآسدونو    چېا،پده خټدو او   دددهږ.دل کېد ل ددد هږددا آوازونده اور 

رې او دسددومونو،يامونواو دلريددو دمدداتلو د چددړق وچددړوق آوازوندده لدده لدد 

ل او ديڼدده يددوڼې پدده څېددر بدده يددې کلدده هږپورتدده او کلدده  ددددنېددږدې سددره يډ

 .دهکېښکته 

ي د سديند پده شدان لکده ندرۍ      سدرتېر و سره دداوس نو دتيارې په خور

نه وروسدته سدمندريي   توفاترو سره، ددکرښه نه بهېدل بلکې په راهونډ

ترمخدددې  دویرسدددتوف بدددې هدفددده هدددده څددده تددده چدددې د .لمېدددداراڅېرپددده 

ی دهددو  سرتېر ىيوه پل.و ىلنيول کتل او هوږيې ورته دد تېر اوشاوخوا

نددددري تددده ورنېدددږدې شدددو،په دووپښدددو کېناست،السدددونه يدددې اورتددده        

بڼه يې توشين ته وکتدل او لده هدده نده      ښتنيزل،مخ يې واړاوه ،په پونيوو
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 :يې وپوښتل

خپددل ټددولى مددې ورک کددړی دی،دې بدددمرهۍ تدده يددوره  !جاللتمابدده-

 !مخپله نه پوهېږم چېرې ي

تړلدې   ي سره جوخدت،يو افسدر چدې ژامده يدې پده دسدتمال       سرتېرددې 

لدده هددده ندده يددې   نېددږدې شو،توشددين تدده يددې مددخ ورواړاواو  ندددري تدده   وه،

کراچددۍ  دویکددړي چددې د ای دد رپد  ایلږسددره  دد هتوپوندد وهوښدتل،چې دا 

ي دندددری خواتدده پدده منددډه سددرتېروروسددته،دوه  هدهدده افسددرتر.يه شددتېددر

کومددده مدددوزه يدددې لدده يدددو بدددل نددده   ښددکنځل او  سدددره دواړو سدددخت.راهلددل 

 .کشکودله

 :دهدو يوتن په خورا درانه هږچدې وهلې 

 تا څنګه زړه وکړ،چې دا موزه پورته کړې؟ -

پده ويندو لړلدي يدوه     ي چدې  سدرتېر  يترهده وروسته يوخوار رن  الوت

وه،نددري تده نېدږدې شدو او پده داسدې يدوهږ چدې          ىهداړه تړلد  دستمال يې 

 :نو نه اوبه وهوښتې اووې ويلياچدقهر نښې ترې ورددې له توپ

 .لکه سپي له لوږې مرو خو هې وک مو پوښتنه نه کوي -

يددو مسددت او  بيددا.توشددين سپارښددتنه وکددړه چددې هددده تدده اوبدده ورکددړي 

و تدده يددې داور  سددرتېردې خواتدده رامنددډې او خپلددو پلددو    يسددرتېرخددوښ 

 .هوښتنه وکړه

اور راتددده  ىکاو هدددم ويلدددې کدددوون ىکددديخ وژونې،يددوه دوه سدددکروټ -

مننددده  تاسدددولددده .ئو تددده يدددو الس پورتددده کدددړسدددرتېراو موږپلدددو  ،ئاکدددړر

بېرتده  هي مو هواړو او له خيره سدره لده يټدې سدره بده مدو اور       نيکمرکوو،

ې  لېدد  يده اچدې پده تپده تيداره کدې لده ور       ېهده داور سدکروټ .درته راوړو

 . کومې خواته يوړې

 ي چې کوم درانه څه يدې پده کدو    سرتېرتر هده وروسته څلورتنه نور 
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دهددو لده   .شدول  تېدر وړل د ندري له خوا و او کومې خواته يې کې مروړلي 

 :ه او وې ويلېد انسره وبنګله ډلې نه دکوم يوه پښه په څه کې ونښته ،

 . ووهي،په الره کې خپل لريي سره ارتېږيسره  دویبال دې -

 :له هدو نه يوه تن وويل

 ،چېرې يې کشکاږو؟ى ان يې جانان ته سپارل-

 .ئه وه يې،اوس ناندرۍ پردږدښه ده ورک-

 .او له خپل پېټي سره په تياره کې پناه شول

 :توشين له رستوفه وپوښتل

 ؟التراوسه هم خوږدږي؟یڅنګه د ېالس د-

 .هوکې،خورا ډدر-

 :،توشين ته ورنېږدې شو او وې ويلچېيو تن توپ

 .یالړ دجنرال تاسو هواړي،هده دلته و!ښاهليه افسره-

 .سمدالسه در م -

 تېدر ،دخپل کو  تڼۍ يې هوټه کړې،پده  دان يدې الس    څېدن پاتوشي

 .کړ،خپل کالي يې جوړ او له ندري نه لرې شو

کوټده کدې    ېپده هدد  او  نوندري تده نېدږدې  ياچشهزاده بايراتيون دتوپ

ماښامنۍ تده کېناسدت او لده يوشدمېرهدو      ې وه،چې دده لپاره برابره شو

لده  .ټدول شدوي وو  ور چدې پدرې  يې خبرې او مرکې کدولې  نو سره  ا ند قوما

 ىکد کې يدو پدټ سدتريى او هدوره اشدتها لرون     هده سره پده ناسدتو کسدانو   

چده،بل يو دوان، دن ،ښدې جدامې پده  دان       چېيدې   ىکد بدوډا چدې يدو اډو   

ترخوړلو اوديوييالس ودکا تر څکلو نه يې وروسدته   ډوډۍجنرال چې د

بشره تکه سره شدوې وه او د قومانددانۍ افسدر چدې ښدکلې يوتده يدې پده         

 دهدده ندا آرامده هلچدک ټدول     .ژيرکدوف،هم هلتده و  .ل کېددل ليدد ، يوته وه

چې رن  يې الوتي،جامې يدې يدونځې    اندرې سردار.ترڅارالندې ساتل
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 ....ستړې او مړاوې بريښېدې هم همالته و يونځې او ستريې يې له تبې

و،پدده  یال چددې دروسددي سددورو لدده خددوا اسددير شددو     فرانسددوي ديددرو 

ده دکتو لپاره پدرې ورټدول شدوي    ياونډې کوټه کې و او زموږافسران ده

لده ټولدو نده د     شهزاده بايراتيون لده قومانددانانو نده دمنندې پده لدړ کدې       .وو

 پده ښدار   برانداو د دهدده هوندډ قومانددان چدې     .جاج اخيست هېرجګړې دب

 :وويل...سره ليدلي وکې کوتوزوف له هده 

و پددددر فرانسددددويان يرهددددل وکددددړ او تدددداالن واالن يددددې   نيددددزپدددده  دوی-

چدددې دکوتدددوزف او دولوخدددوف خبدددرې او د  پددده لدددړ کدددې و دخبدددرو ...کدددړل

 :وريادشول او وې ويل دولوخوف خلع رتبه کېدل

خلدع  هماهده  ، ي دولوخدوف سدرتېر پداتې دې نده وي چدې    !جاللمتابه-

زمددا تددر مخددې يددو     ،هدددهدی یسددرتېرچددې اوس دی،افسددر رتبدده شددوی  

 .وښوده يېاسخته مېړانه او زړه ورتي.فرانسوي افسر اسيرکړ

او  ىلليدددور پددو ي ندده و پهددده ورځ ااددال کددوم سدد  ژيرکددوف،چې پدده

لې وې،پده خدورا   ددد نې اورياو نده دهددود زړورتيدا سدت    يد ليوازې يدې لده پ  

 :داخوا هده خوا کتل،راوړاندې شه او وې ويل دانيخواش

د  هدددوی ورو شدداهد وم، پزه خپلدده د پدداولولګراد دسدد   !تمددابجالل-

 ...ډلې تاال واال کړې ېدښمن دو

 :ډيروال ته وويل شهزاده بايراتيون زاړه

ټدددول پددده خپدددل وار پددده مېړاندددې   .تاسدددو ټولدددو نددده مننددده لددده !ښددداهلو-

څددده لټدددول    يېواهدددده چدددې شددداخ  ي،چپلي،سدددواره او توپ  وجنګېددددل،

 :وپوښتل

 رپ ایڅه پېښه وشوه،چې په من  کې هده دوه توپونه هماهه شان  -

 کده ټدول پوهېددل چدې پده       هدوکې هېچدا ونده پوښدتل ؟     پاتې شول؟ ای 

ه دا توپوندده هسدې پردښددودل شدوي وو،هددده   لدده پيلد  ددد بر هددې خددواکې د 
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 :دقوماندانۍ افسر ته وويل

 .و يتاسو ته مې په دې اړه دڅېړنې ويلفکر کوم -

 :افسر  واب ورکړ

خدو  ...الیو،دهده بل په اړه څه نه شدم ويد   ىلدديو توپ خو له کاره لو-

 :يې زياته کړه دانيپه خورا کم

 .سخت اورونه اورول ایدې  خو دادې پاتې نه وي چې دښمن په -

 :يوچا هږ وکړ

لېږلددي  ي،هده پسددې مددو سددړیکلددي تدده نېددږدې تددم شددو تددورن توشددين-

 .ياوس به راش

 :ته مخ ورواړاوه او وې ويل يکشهزاده بايراتيون،سردار بالکونس

 .ئتاسو هم همالته و!ښه-

 :او وې ويل سېدته ومو يکبالکونس ۍدقوماندانۍ افسر په خوښ

 .وده په يډه همالته ووهوکې،موږ لږه م-

 :په سړه او لږه ترخه ژبه وويل اندرېسردار 

 .و وياړ نه الرهليدما ستاسو د -

 .هېچاهېڅ ونه ويل

زړه نازړه يې ه ده وکدړه دمشدرانو لده     .توشين په وره کې راڅريند شو

په څېدر دمشدرانو تدر مخدې يبڼدۍ      کوټه تنګه وه او دتل .يش تېرشاخوانه 

ه او پښده يدې   ليدد رق لکدړه ونده   بېه امله هده ددزياتې تيارې ل.و ىاخيست

 .ل شودددڅوتنو دخندا کړسهاري واور.په کې ونښته 

 :بايراتيون ستريې برندې کړې او وې وپوښتل

ل ددد دهدده دسدتريو برند  ) څنګه وشوه چې توپونه هلته پاتې شدول؟ -

و پورې ددله توشين سره هېڅ اړه نه لرله،بلکې دده داکار دافسرانو خند

 (.لو نه په کې د ژيرکوف آواز خورا دپام وړ و،اړه لرلهچې ترټو
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توشين،دقوماندان ديواښدمنو کتندو نده اوس دخپلدې ينداه اودهددې       

توپونده   ه،خودده دویپاتې د یژوند یپه اندازه پوه شو،چې د ۍيوارس

رې يې پده  و،چې تراوسه پو ىاخيستهده دومره يبڼۍ .نځه تللي ديله م

شددانه او پرد يددانو خندددا هددده الپسددې   دپو.یدې اړه هددېڅ فکددر ندده و کددړ  

او الندددددنۍ ژامدددده يددددې ودبددددايراتيون ترمخددددې والړ هددددده  .ورخطددددا کددددړ

 :ه،وويلددهده چې مټې مټې هږ.هددردږد

 !ي کم وجاللتمابهسرتېر!نه پوهېږمه جاللتمابه-

 ...ئدساتونکو له ډلې نه مرسته وهواړ يچشول د توپ الیتاسو کو-

چددې ندده هوښددتل ډدددر ټينګددار     بددايراتيون.اوږده چوپتيددا خددوره شددوه 

خبددرو تدده   الیه څدده وکددړي اونددورو خددو زړه ندده شددو کددو    ېدددوکددړي ندده پوه 

 .وريډشي

ستريو الندې توشين ته کتل،يوتې يې له خورا ترچې  اندرېسردار 

 :ې،په درانده او هو  هږيې چوپتيا ماته او وې ويلددقهره ردږد

ه تاسددو ماتدده اجددازه راکددړه چددې د توشددين مورچددل تدد       !جاللتمدداب -

دمورچدل   دوید.زه ستاسو ددهې سپارښتنې لده مخدې هلتده الړم   ،مورش

، آسدونه يدې وژل شدوي، توپونده يدې لده کداره        درديمه برخده مهمدال مدال   

 .يې تري تم وو يکلي او ساتونددلو

ي اخيسددددت ۍدواړوپدددده  يددددر يبڼدددد  شددددهزاده بددددايراتيون اوتوشددددين 

 .ته چې خبرې يې کولې،کتل يکبالکونس

 :دوام ورکړ اندرېسردار 

،چدې زمدوږ ننندى    يماوکه جاللتمداب دخبدرو اجدازه راکړي،هدواړم و    -

بری تر هرڅه زيال ددهه مورچل دمېړانې او پده خپلده دتدورن توشدين او     

 .یهده دملګرو د زړورتيا له برکته دد

 ېاولدږ لدر   څېدسردار بې له هده چې  واب ته سدتريه پده الره شدي،پا   
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 .شو

ه چدې د  ددې ښدکار داسد .شهزاده بايراتيون همداسې توشين تده کتدل  

هم احساسدوله چدې نده شدي      يېاخو د ،په خبرو شک نه لري يکبالکونس

 :سريې وښوراوه او توشين ته يې وويل.منيهده ټولې و الیکو

 .ئالړ ش ئش یکوالاسو ت-

 .هم هده پسې وول اندرېسردار 

 :ته وويل اندرې سردارتوشين 

 .راته وژهوره ېژوند د.تانه مننهله .شم ېقربان د!اخ-

لده هدده نده     ييواتوشين ته وکتل او بې له هده چې څه و اندرېردار س

دهم دروند پيټى پرول او خورا نا آرامه  ،زړه رپ اندرې سردارد.لري شو

يدې   هاو هدده څده تده هدېڅ ورتده نده و،چدې د        وهريدب ا داټول ډددر عجيدب  .و

 .توور کاوه

هده چې دده مخې .ه ېدهلته رستوف دالس له خوږو په لمبو کې سو

 :و،په زړه کې ويل یسيوري کې ډوب شو يکون ېدخو په،ته

 ایاو څه وخت به داټول پد  څه هواړي؟ ؟ دڅه لپاره دي داڅوک دي؟-

 هده چې دالس خوږو زوراوه دخوب له السه ندور نوليدونى او   ته رسېږي؟

و څېرددهو هږونواو .ستريو په وړاندې يې سرې سرې کړۍ خو ېدې د

درد  دده ایو دالس درد سددره يو دد تددوب ايوازددهددده د اهېددزبددې خونددده  

 ...څوبرابره زياتوه

يوه شېبه يې ستريې سره ورهلې اوبېسدده شدو او دخدوب پده همددې      

هدده  .لليدلنډه موده کې يې بې شمېره کسان اوتوويرونه په خوب کې و

او دهدددددددددې نددددددددرۍ  سددددددددونياخپلدددددددده مددددددددور،دهدې سددددددددپين السونه،

ه ونکې سدددددتريې او لددددده خنددددددا نددددده ډکددددد  لېدددددداوږې،ناتاشدددددا،دهدې 

يدددې هدددم   وف هدددږنيسدددل،ددليدوف او دهدددده تدددور بريدددت   نيسدددخوله،د
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او لدده هددده سددره يددې خپلددې ټددولې پېښددې او     ليدددين وتهددده تليددا .هدددداور

ي سدره چدې بدد    سدرتېر هدده لده هدده    . لددد کدړه ورياد اوچ يادونده  دانيدبايد 

هدددې .لددددهږيددې الره خپددل کددړه ورپدده زړه کددړل او داټددول يادوندده سددره يډ 

کېښدکوده ،يدوې خواتده     ۍالس په بدې رحمد  ي دهده سرتېرپېښې او دې 

وژهوري،کدده دده الس يددې ندده   يددې کشدداوه،ده ه دده کولدده  ددان لدده هدددو     

 .،هده به نه خوږدده،مګرله هدو نه يې  ان نه شو ژهورلىیکېښکودال

دشدپې تدوره لمدن داور پدر     .ستريې يې وهوړولې او پورتده يدې وکتدل   

وردددونکې داندې    دلمبدو پده رڼدا کدې د واورې    .لمبو لږ له پاسه راخوره وه

هدده يدوازې او   .نه توشين راستنېده او نه داکتر راته.ښکته را روانې وې

اور تدددده ناسددددت   یسددددرتېرد اور آه پلددددو يوبربنددددډ .خددددو هلتدددده .يددددوازې و

 .هاوواوډنګر،ژيړ ان يې تاود

 : ان سره ويلله رستوف 

شدم،نه دچداهم    الیمرسدته کدو   چا پده کدار نده يم،نده لده چاسدره       دهې-

م يدو وخدت پده خپدل کدور      ه يم،خدو زه هد  زار او بېکس وا شم،خوار  ىخوړل

يدې وويسدت    ىسدوړ اسدويل  .ه او يو چا ته يران وم،خوشالیپياوړ.کې وم

 .راوول ىاسويل ىکسو وون ال هده سره هممهاله يې له يويله ترله او 

ددې لپاره ښدوراوه چدې   اوررپيې  ي چې خپل کميهسرتېرخوارهده 

 :وپوښتلوچ شي،

او بدې لده هدده چدې  دواب واوري،هداړې يدې        !اخ؟  اخ،ډدر خوږدږي-

 :خالاې کړې او وې ويل

يددې  ۍيددې پدده دې يددوه ورځ وزاوراوه او تبدد مخلددوق  ایڅددومره دخددد-

 .رحم وکړي ېد ایکړ،خد

هدده دواورو هددو داندو تده چدې پدر اور       .ي ته هوږ نده و سرتېررستوف 

ې کتددددل او خپددددل تود،روښددددانه او لدددده خوښددددۍ ډک کور،تددددود  ددددددرالو
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هدده  ددان او کددورنۍ يددې نيکمروښددۍ، رښددتيا،روهتيا ندده پوسددتين،له خ

 : انسره يې ويلله وريادول او 

 ؟او دڅه لپاره زه دلته راهلم ؟ولې-

دبايراتيون له پو ه پداتې  يرهل پيل نه کړ او بله ورځ هم فرانسويانو 

 .شول ایدکوتوزف له پوځ سره يو  ،قوتونه

 

 ایې برخې پدويم د
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فکر نه کاوه او تدر هدده نده    کوم کړو وړو په اړه  خپلودواسيلي  سردار

هم کم يې خانتده ديټدې رسدولو پده خداطر پده دې اړه فکدر کداوه چدې چاتده           

خاوند اهېزهده دويړو په من  کې مخوراو دخپل  تاوان رسېږي اږ کنه؟

 .و رږدیاو دهده بريو سره  اهېزهده په خلکو کې خپل دې .و

هرډول خلکوسره دمخامخ کېدو له په پام او ته طويابېالبېلوشرهده 

کده  ،کې رنګارند  خيالونده کدرل او ردبل    په وخت کې، په ذهن او توور

ې چدارې  هد هده به دهو خيالوته نه پام کېده،خوسره له هدده هدم د  دڅه هم 

ددهددده راز خيدددالونو نددده يو،نددده    .لدهدددده دژوندددد ټدددول خوندونددده جدددوړو   

اوکلدده ترهددده ندده ال ډدددر دده پدده خيددالو کددې    بلکددې کلدده پدده لسددګونو ،دوه

ه نېدږدې شدول، ينې بده    دهدو ينې به کلده رښدتيا تد   .ل ېدل راير ېدير

پده تويده هدده  دان      يدسار.نور به يې هسې له ياده وتل او هيې لږ وروست

 :ته نه ويل

ګرتيددا خپددل  دهددده ډاډ او مل بايددديددوره دا سددړی نددن واک لددري،زه    -

او لدده دهددې الرې دولتددي مرسددتې   ې مددزې جددوړ ،او ددان تدده پدده کددې يټې  

 :ياهده نه ويل چېترالسه کړم،

دوکده شدي چدې     بايدد ،هدده  یپېيردسترې شتمنۍ خاوندد د  ،یهده د

ت زره روبلدده يښددلولدده هددده ندده دخپلددې اړتيددا وړ څ   بيددازمددالور وکددړي او  

بدده لدده هددده سددره مخددامخ   یخوهمددداچې کددوم مخددور ياشددتمن سددړ .خلددموا

چدې دا   ېيلد وهريدزې و خپلدې  تده   هدده يدې  شو،دمخامخ کېدوسره سدم بده   
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شي تاته خورا په يټه وي،سدردار واسديلي،به  دان هدده تده       ایدکېسړی 

نېددږدې کړ،دهمدداهې هريددزې پدده مرسددته بدده يددې ،بددې لدده کددومې پخددوانۍ   

لده  امکان کې ،په ټيټ اوپاس کېدواو هوړه مدالۍ   مړنيپېژندنې، په لو

چدې هوښدتل    ا کړه او هدده څده بده يدې    پيداو ملګرتيا  يهده سره خواخوږ

 .ورته وويل

سدردار واسديلي   .النددې و  اهېدز تدر واک او   پېير،په مسکو کې دهدده 

چددې پدده هددده وخددت کددې ددولددت      هددده تدده پدده دربددار کددې ديدداورۍ دنددده     

ا او په دې يې ټينګار کداوه چدې هدده ،لده     پيددفرهنګي مشاور کچه وه، 

يدواکې د  .شي مېشتده سره سن پترزبور  ته الړ شي او دده په کورکې 

په ډاډ يې ټدول  خو خورا  ،کړه ،بې تکله او هسې بې پروا ردار واسيليس

لده   ،کده هدده  .شدي خپلده لدور پېيدر تده واده کدړي       یکدول چدې وکدوال    داسې

ړي پدده سددنجت او لدده مخکددې ندده پدده تکددل کدد    خلکددو سددره خپددل ټددول کددړه   

ن او واکمدن تدل   ياابدډ ...یادښدېد عدي نده بر  يببه داسې سداده اوط  بيا،وای

نو يددالوهددده  دان تدده د .ووي کپدورې او زړه راښددکوون دهدده لپدداره پدده زړه  

پده خپلولدو او    هددوی د ،په اړونده شېبه کېکېرا اړولو نو په پامياااوبډ

 . هنر خاوند و ینې کې دخورا لواخيستدونه ديټې په له ه

شددتمنۍ او ديددراف بېزاوخددوف، دنامدده   يددهاپېير،چددې ناڅاپدده دبددې پ

پخددوا  یۍ ندده چددې د تددوب او بددې اوزيددار يوازد و،لدده هددده  یخاونددد شددو 

،اوس يې  ان داسې له هرې خدوا چداپير او   ،څه پاتې نه وورسره رږدی و

،آرام او په کراره شو یه چې يوازې دخوب په کټ کې يې کوالليدبوخت 

يدې   ،له هدو ادارو سره یيک کړي والډدر ليکونه الس بايدهده .و اوسي

بددرو او دبېالبېلددو خ ،چددې ده ندده پېژندددلې  یسدداتلي وا کددياړي هددم بايددد 

خپلومشرو الرښدوونکو سدره خبدرې او مشدورې کدړې      له پېښو په اړه يې 

او ډدر  یوا یدڅارنې لپاره تلال نيو، دخپلو شتمته،دمسکو څنډو یوا
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هده کسان چې تر پرون يې نه هوښدتل دده ندوم واوري،اوس دده لده خدوا     

دا بايددد هرڅددوک ويددوري او ،یدنده منلددو لدده کبلدده بدده خدورا خپدده شددوي وا  

لي،ترخپلدددددو نيوو لددددده سدددددوداير :ه رنګدددددا رنددددد  خلدددددک دهددددد.منددددديو

ټول په يوډول نده يدو ډول ددې    ترنورو نورو پورې، او نويااخپلوانو،آشن

وو خواخوږي او ، په وړاندې ښه،مهربانه کي وان ميراث ترالسه کوون

پرلده پسدې   .پر پوهې،ښده خلد  او فضدل ډاډمدن وو     اوټولو بېشکه دپېير

 :ېدديې دا خبرې اور

سدددتا د مهربانددده زړه پددده   ...ې مهربدددانۍ لددده برکتددده  سدددتا دبدددې سدددار  -

کده هدده داسدې    !...يرانده سدرداره   ئياسدت  تاسو داسدې سدپې لي  ...مرسته

داسدې چدې   .او ندورې ندورې دې تده ورتده وينداوې     ...لکه تاسې ی يرک وا

پده رښدتيا مهربانده او دبدې      یا کاوه چې دپيدهده، په رښتيا په دې باور 

وره دا وه چددې ده دزړه لدده کددومې   لدده ټولدده ال هدد  .یسددارې پددوهې خاونددد د  

آن هددو کسدانو   .خورا خواخوږی،مهربانده او هوښديار دی   یدامنله چې د

کولدده هدم اوس دده پدده   لدوی او تربري منيلدده ده سدره دښدد چدې پخدوا بدده يدې    

 ....خواخوږي او مهربانه وو وړاندې

واک ټيند  او   ،سردار واسيلي،له هرڅه دمخه دپېير، پرټولو چارو

زاوخددوف، دمددر   بېد يددراف .الندددې راوسددت  هېددزاهددده يددې تددر خپددل    

لده  انسدره الس   ښدود او هدده يدې    پردراهسيې يې يوه شېبه هم يوازې نده  

ي،سدتومانه او ناچداره   اخيستسردار واسيلي هده يبڼدۍ  .ير اوه لىنيو

 تدر درونددپېټي  ، دهه بې تجربې،ی،چاته پاتې کېده چې نه يې شي کوال

لده ټولدو الهدوره دا چدې دده      الندې  وان، دبې سدارې شدتمنۍ خاوندد او   

تده   منګولدو  ې دتاددير او ددوکدو  ،بې له مرستزویبښلي دوست  یدخدا

بېزاوخوف تدر مريده   دهدو څو ور و په اوږدو کې چې دسردار . يوسپار

لده  پېير انتده راهوښدت او يدا خپ    يېايوروسته په مسکو کې پاتې شدو، 
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څنګدده  بايدد يدې ورتده کددولې چدې څدده     دهدده کدوټې تدده ورتده او الرښددوونې   

ل کېدده چدې   ددد او هممهالده ډاډ اور  مانيداسدې سدتو   هدهده له آواز.يکړ

 :ح  او هوښتنې يې رښتينې ديپر یپه هرڅه کې د يلبه و ات

ښدودلو بده   پردد کارو له السه لېونى يم،خو ستا په يوازې  ئته پوهېږ

ز چدې زه يدې تاتده    وړانددهده  ؟ئونه بښي،هوکې ته پوهېږ یمې هم خدا

کدې   یاوپده پدا  .وکدړې  بايدالره اوڅه دي چې ته يې  دانيازکوم دا هده يو

 :يې يوه ورځ ورته وويل

 .سباته خو ېږو-

دې خبرې سره يې خپلې ستريې وتړلې،دهده څنګدل يدې پده خپلدو     له 

ه چددې ددد هدده سدره پده داسددې خدوږه ژبده هږ     لدده منګولدو کدې کېښدکوده او    

ه دې بدل  او پرته ل ېکړه خورا پخوا سره کړپردهې چارې دد دویيواکې 

 . نه دي شونيڅه 

 :هده خبرو ته دوام ورکړ

خپلدده يدداډۍ کددې بددوزم،زه خددورا خوشدداله  پدده سددباته خو ېږو،تددا بدده -

الپخدوا   بايدزه .ېته ورسولی هده مو پاڅه چې چارې وې،دلته ته مو .يم

مدا  .راته راهلدي  هوزير له دفتر يويوره دا ليکونه د لومړ... ،خویوا ىتلل

اوس پده ديپلماتيکوچدارو   تده  .وه هوښدتنه کدړې وه  دتا په اړه له هده نده يد  

 انګړي سالکار نوم  و چارو دماتيکيې،تا ته اوس دديپل یکې منل شو

 .نور نو د ديپلماتيک کار الره درته پرانستل شوه.ید یدرکړ شو

 خيدال  پېير،سره له هده چې لده پخدوا نده دخپلدې راتلدونکې دنددې پده       

سدتړې ژبدې او ويندا سدره     منې،خو اهېزدخوږې، واسيلي سردار کې و،د

،خوهدده پده   کدړي  ومننده   سره يې هوښتل لده هدده نده، ددهده کدار لده املده       

ده داهږ هدده وخدت لدوړاوه چدې     ) يويل نه يې راولله خپل درانه هږ چې 

هدده دپېيدر خبدره    .مندي تکل يدې کداوه بدې لده هرڅده خپلده خبدره پده ندورو و         
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الره پداتې نده    بل هدرډول هبريدون  پرته د له منلوهده ته  کړه چېپردداسې 

 :هده وويل(وه

ارامددۍ  د ،دخپددل وجدددان ید یيراندده دا کددار مددا د ددان لپدداره کددړ     -

 :هده زياته کړه... له کېږيليدته هېڅ اړتيا نه  مننې، لپاره،نو له دې کبله

بښدلي   یخددا لده  آخ نېږدې وه چې هېره يدې کړم،مدا دې   ...هوکې يرانه 

هدوکې  .ټه به ما راټولولده پالر سره ډدر حسابونه لرل،د ريزان دښارټوله ي

به وروسته  بيا.ډول وي،ته هم هده ته اړتيا نه لرئحساب به په هماهه  دا

 .حساب سره کوو

،هدددده هدددده څددده چدددې سدددردار واسددديلي دريدددزان يټدددې ونومولې،هده 

کال کې بده يدې څدو زره روبلده حاادل کداوه او هدده        هر چې  ادونه وودياج

 . ټول ده  انته ساتلي وو

ې دمسکو په څېرهمداسې مينه والو،لېوالدو او  په سن پترزبور  ک

هدده دندده چدې     یهده نه شدو کدوال  .هوړه ماالنود پېير نه کړۍ تاو کړې وه

 مېلمسدددتياوې، ...منددديونددده سدددردار واسددديلي ورتددده خوښددده کدددړې وه،    

دومدره   ،وې وېو  انګړتيدا رنيد کو يواارونه،چې دبدډ او بنډ لویپېژندي

و ندده اوس زيددال د سددېداوتددر  کددې مسددکو پددهچددې هددده  ي ووزيددال شددو

کده   یانګېرلده چدې ندن د   يدې  اس کداوه او داسدې   سرسامۍ او تلدوار احسد  

خدددو هدددده هې کلددده نددده  ده تددده بددده بدددې سددداري بريددداوې رارسدددېږي، ،سدددبا

 .رارسېدلې

نولددده ډلدددې نددده   عياشدددۍ د انډيواالديوازدتدددوب د وختونو،دپېير،د

 یديارد پوځ جبهې ته لېږل شدو .زياتره ياران اوس له پترزبور  تللي وو

ي پدوځ تده   يتالو،دولوخوف خلع رتبه،اناتولي له پالزمېنې نه لرې کوم و

بهرتده تللدي و،ندو لده دې کبلده هدده نده شدو          اندرېو،سردار  یاستول شو

و شپواو ترسهاره دناستې بنډارونه جوړ نيمدخوږو يارانو سره د یکوال
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، ن اوو او هدده  مېلمستياوو نيوهده خپله زياتره موده،په ماښام...کړي

 د يرافيندې،  زړې ې،دسدردار واسديلي پده کدورکې لده څدورب       وخت ډدرهم 

 .ولهتېرسره  ايلينله ښځې او ښکلې  هده

اناپاولوفنددا شددرر،هم دنددورو پدده څېرداسددې ښددودله چددې د پېيددر پدده        

 .واړندې يې کړه وړه بدل بدل او خورا د درناوي دي 

رله،هرهدده  پخوا به تل پېير،د انا پالوفنا په حضور کدې داسدې انګې  

پخددوا بدده هددده داسددې   .یلددو ندده د دوياو  معنددياپلتي،بددې  يدديوا یچددې د

احساسدددوله چدددې دده خبدددرې دهدددده پددده ذهدددن او پددده ناويلددده بڼددده خدددورا       

لدو تکدل کوي،لده    دوييدې   یاو په زړه پورې خو همدا چدې د  معنيښې،با

هرڅدده چددې ده بدده  خددو اوس بدرعکه ...او حماقدت وردددږی هددو ندده سدداديي  

ان اندا پالوفنابده کده    ...دلکېد رې بده يڼدل   او پده زړه پدو   ښايسدته ويل خدورا  

 مهدد بيدداپدده زړه کددې لرلدده او هددده بدده يددې ندده څريندولدده،خو    ينهاکومدده سددت

يادول هواړي،خو يوازې ده ته د درناوي لده املده   څه څرينده وه چې هده 

 .ييوانه هواړي هده و

 ،اناپددالوفنې ندده يوسدداده کددال د ژمددى پدده پيددل کددې ،لدده   18١6پېيددر،د 

ل شدوي  پده دې بلنليدک کدې داهدم ليکد     .ک ترالسده کدړ  رنګده بلنليد   بېيال

سددره چددې پدده کتددو يددې  ينيلدداښددکلې  زمددا پدده مېلمسددتيا کددې بدده دې،لدده :و

 .وشي ديدنستريې نه مېړدږي،هم 

ه تېرداپه زړه کې يې دلومړي  ل لپاره پېير چې دا کرښې ولوستلې،

چدې نددور   ټيند  شدوي   کدي تدرمن  داسدې کدوم اړي    ايلدين شدوه چدې دده او   

 له يوې خوا  که خورا ډارکدړی  یدهې خبرې د. ديرشوي خلک ترې خب

چدې پده    پيټي وراچول شويداسې وچې توور يې کاوه دده پر اوږو کوم 

خوا هده ته دې ليک ديدوې خدوږې بلندې بڼده      ده درندوالي کوي او له بلې

 . لرله
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هدې نه څه توپير نده درلود،خدو    تر لومړېد اناپالوفنا دې مېلمستيا 

مورتددده نددده ه چدددې کدددوربنۍ دهددددې هرکلدددي کاوه،  څېدددر ندددوې دانييدددواز

چدددې پددده پوسدددتدام کدددې  ديپلومدددال و ىمدددار،بلکې لددده بدددرلين نددده راهلددد

 ينددې ناخپدداره شددوي خبروندده يددې     دوکېدددټولددواک الکسدداندر د پدداتې   

دوو دوسدتانو   بيدا  پده بدرلين کدې يدو وار    يدې  راوړي او ويل يې چې څنګه 

تدوب پرحد     لګدر و لپداره ديدووالي او م  ددد دردبشر ددښمن پده وړانددې د  

کبله چې پر دهه  وان انا پاولوفنې،دهده وروستى ماتم له  .ټينګار وکړ

ه پدد تددهپېير،و، ىاف بېزاوخددوف،دمړينې لدده کبلدده راهلدديددرد يعندديدپالر

ټولو دا خپلدده دنددده يڼلدده، پدده  بڼدده هرکلددي ووايدده،  دانيويرمندده اوخواشدد

مر ،دهدددده پدددالر مدددر  چدددې ده هدددېڅ نددده     پدددالر چدددې د منددديپېيدددردا و

او دهده ويدر چدې داندا پدالوفنې       ید یکړ ينىده،دی خورا ډدرخواشپېژان

چددې د  یتدده ورتدده د دانيې ده،هدددې سددترې خواشدد پرڅېددرې لمددن هددوړول 

بشدددرې  و سددره بدده دهدددې پددر    اخيسدددتملکددې ماريافيودروفنددا دنددوم پدده     

ندا پده مېلمده پالنده     اناپاولوف.هددد کدړو وياړ  پېير،پر دهو ټولدو .هددراخور

ندوي راهلدي   .وويشدل  مېلمانه پده څوډلدو   هنر له مخې یکې دخپل  انګړ

ي او جنرال په کدې  دمشرانو هدې ډلې ته چې سردارواسيليې ديپلماتان 

شداوخوا کدې سدره کېناسدتل     پده  ل اوبله ډله دهده ميدز  ناست و،بدريه کړ

،خددو ينيکپېيرهوښددتل چددې لدده لمددړې ډلددې سددره   .دهکېددڅکددل  ایچددې چدد

يې وه اخيسدت بندۍ  اناپاولوفنا چې دجګړې دډير دجنرال پده څېرخدورا ي  

او پدده زريوندده نددوي خيالوندده يددې پدده خيددال کددې المبل،همددداچې دپېيددر       

 لسدددټونيه،پدده کددرار يددې پدده     ليدنو دډلددې خواتدده و  يددا لولېوالتيددا يددې د  

 :کېښکود او ورته وې ويل

 .یې تاسو لپاره بل خيال په سر کې دلږ تم شه،نن م -

 :او وې ويل موسېدهو رولېږه ،و ته هلچک ايلينيې  بيا
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چې خورا ورتده يرانده    زما پرخوارې ترور بايدتاسو!ايلينربانې مه-

داهدم   ی،دادئترڅنګده کېند   او يدو لده دقيادې يدې     ئمهربانده واوسد  ، يې

 .دهه  وان يراف چې تاسو به بدريه کړي او خپتيان ته به مو پردنږدي

 ه،خو اناپالوفندا پېيدر   ېدد د تدرور پلدو وخو   ايلدين دښکلو نده ښدکلې   

ده تددده يدددې ال وروسدددتۍ وښدددوده چدددې يدددواکې  ورتدددهيدددې راتدددم او داسدددې 

ه ښکال ته چې دښاپېرۍ پده شدان يدې    تسايهدې ښ.سپارښتنې کړې نه ده

 :ه،اشاره وکړه او وې ويل ېدخو

 ا لدري؟  ېدد څه خو.په رښتيا چې خورا ښکلې او زړه راښکونکې ده-

داسدې چدټ پېدلتدوب،دا ښدکلي کدړه وړه،دا      .په رښتيا چې بې سدارې ده 

 بايدددردږي،دا  يرکتددا،دا ټددول دزړه لدده کددومې    پدده خبددرو کددې ندده انځددو    

هددې  ساس شي،سخ دهده  وان چې داسې ناوې يې پده برخده شدي،له    اح

لدوړ  نده لري،  ک او په ټولنه کدې کدوم دريد    سره به آن هده  وان چې هې و

ما يوازې هوښتل چدې   ؟ دري  ترالسه کړي،همداسې نه دهوړاو درناوي 

 .ستا خوښه څرينده کړم

 .ښودپردوفنې هده لوسته اناپارتر دې خبرو نه و

نو تدده دمننددې سددر  ايفنې ټولددو سددت وپدده هکلدده داناپدداول  ايلددينپېيددر د

 پدده هکلدده کددوم فکددر کددړی    ايلددينوښددوراوه او کدده کلدده پدده رښددتيا هددده د   

ه بده  حيرانوونکې چوپتيانه پرتد له ت  او ښايسته،دهدې له ښکال،یوا

 .یکړ یيې دبل څه په اړه فکر نه وا

پده يوښده کدې دهده پېدلده او دوان ومندل،خو        توب يوازدترور دخپل 

پټدده   راندديښددکال ندده خپلدده حي  د  ايلددينه چددې هددواړي د  دښددېدداسددې بر

هددې خپلدې   .اناپالوفنې نده خپلده کرکده څريندده کدړي      له ی ا اودهدې پر

ته داسې کتل چې يواکې له هدې نه پوښتې چدې پده   (اناپالوفنا) ېرخو

لدده هدددو ندده لددرې    خددو اناپالوفنددا چددې هوښددتل  .دې مېلمنددو دا څدده وکددړي 
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تده يدې پده اشدارې      ايلدين کېښدکود او   نيلوسدټو  دپېيدر،  بيدا يو وار شي،

 :سره وويل

 .زما په کورکې خپه کېږي نارينهچې  ييواهيله لرم نور ونه -

 :ييوااو موسکا يې داسې وه چې يواکې  موسېدهو ايلين

مدې پده حيدرل    بده  او له ښکال نه  ينيبه څوک ما ووکېږي،چې څنګه -

 سدتوني سدره هداړې خالادې او الړې لده      ټدوخي  ترور،پده يدو   ؟کې نه شدي 

 :تېرې کړې او په فرانسوی ژبه يې و ويل

ې پېيددر تدده مددخ  يدد بيددا.ید یو ندده خددورا خوشدداله شددو ليدددلدده  ايلدديند -

 ايلددين.ادا،ډول او خبددرو يددې دپېير،هرکلددي وکددړ  ېورواړاوه او پدده همددد

ريې او خواشددينې مرکددې پدده لددړ کددې پېيددر تدده سددت      کېددې سددتومانوون

هماهدده بربنددډه او ښددکلې موسددکا چددې  .موسددېدهو وروهړولددې اوهددده تدده

 یدهددې السددي موسددکا سددره داسددې رږد لدده ېير،پ.هدددې ټولددو تدده وربښددله 

تددرور پدده دې لددړ کددې   .ندده لرلدده  معندديچددې دهددده لپدداره يددې هددېڅ     و یشددو

هددده وړه ک ددوړه ) ېروړماوخددوف د تنبدداکزبېبښددلي  یدپېيردپالر،خدددا

 پده هکلده هږددلده   ( لپاره تنباکو په کې ساتلچې روسانو به دتازه ساتلو 

ين لدده تددرور ندده  يلدداشددهزاديۍ .او خپلدده هددده يددې هددم هدددو تدده وروښددوده   

بدداکرومړې، دتددرور دمېددړه دانځددور   هوښددتنه وکددړه اجددازه ورکړي،پددر تن  

 .تووير ننداره وکړی یشو

ه څددک و، دياونددډميزخبرو تدد پېيددر پدده داسددې حددال کددې چددې هددوږ يددې

 :اواخلي او وې ويلوړه پرميز ورخم شو چې تنباکمر

ويددنه دهددده وخددت لدده )دا انځددور بدده د ويددنه لدده انځورونددو ندده وي -   

هدده ه ده وکدړه لده ميدزه راتداو شدي،خو تدرور         (.خورا ښو انځوريرو نه و

سر ټيټ کدړ چدې تدرور تده      ايلين.هورکړته له شا نه هده  ايلين،دمرړهتنباک

هدې دتدل  .ېدهموسخنډ پېښ نه کړي،دپېير خواته يې مخ ورواړاوه او و
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ان دود سره يې يريدو  لهپه شان ماښامنى داسې کميه چې دهدې زمانې 

دهدې ټټرچې تل هدده تده مرمدرين    .و او مال خوراپرانستي وو، اهوستى

و سدتريو بدې   ليدد چې دهده نېږدې  ه،دومره هده ته نږدې شوی ودښېدبر

ړه راښکونکو خو ېدداوو  له ارادې،دهدې دټټر او هاړې دښکالوو اوز

اوږو تده ورلندډې شدوې     ېدهددې شدونډې دومدره دهدد    .شدو  یکدوال  توپير

پېيدر دهددې دبددن    .یوا ، پدر هددو بده ورنښدتې    یوا لې ېدد که لږخو ،وې

احساسول او دهددې پدر ټټدر يدې      يهاعطر له ور کيون ېداو خو تودوالى

لده   هدده دهددې مرمرينده ښدکال چدې     .هددد ا هږ اور ېددهدې داليب دخو

بلکدې پده دې جدامو     هليدوي وو،نه ش یو کې يو اېدجامو سره په ندښت

يدددې  ي بددددن ښدددکالوې و لپددداره دمدددروړل شدددو  ېددددکدددې لددده سدددتريو دپټ  

هددده يددې  دا چدې .هددددا هدږ يددې اور  ېددداحساسدولې او دهدددو لده نددازه دخو  

ي،لکده هدده شدان چدې     کړوپه بدل ډول اټکدل    یه،نور يې نه شو کوالليدو

  .وزموږله خوا دمنل شوې دوکې د منلو سپړنه وکړ یموږ نه شو کوال

ونکو  لېدددين،هددده تدده کتل،مخددامخ يددې هددده تدده کتل،پدده تددورو   يلا

يدواکې هدده    ،ين دې موسدکا يلد ا،د موسېدهستريو يې هده ته کتل او و

 :ته ويل

تاسددو ندده    چددې زه څنګدده ښددکلې يددم؟  ندده و لي ليددد تاسددو التراوسدده  -  

هوکې زه يوه ښکلې ښځه يدم چدې دهرچدا او لده      ؟ ي چې زه ښځه يمېدپوه

 .شم ایدکېتا ښځه هده ډلې نه د

 یين نده يدوازې کدوال   يلاپه همدې شېبه کې پېير داسې وانګېرله چې 

پده هدده   .بل ډول ناشدونې ده  ېدهده ښځه شي او پرته له د بايدې شي بلک

 ید يدي وال چې ته بده  ددښکار ډاډمن ده ته داسېته هرڅه،شېبه کې هده 

په وخت او واده روسان دکوژدې ) ين ترڅن  په کليسا کې والړ دييلاد

او څده وخدت    ه چدې دا بده څنګده   ېدد خدو پده دې نده پوه   (. دي  کې کليسدا تده  
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کده څده   ) کده بدد؟   یه چې داښه کدار د ېدنه پوه هم دې ترسره شي؟ او آن په

 یده به په کدوم ندامعلوم دليدل ښده پدا     ه چې دهه واددتېريې هم په زړه کې 

 .ید ىدونکېخو په دې ډاډه وچې هده ک(.نه لريو

ين تده  يلا بيابېرته يې پورته کړې،هوښتل يې  او پېير،ستريې ټېټې

چددې ديددوې داسددې ښددکلې ښدداپېرۍ پدده شددان ويوري،لکدده هددره ورځ يددې    

،هدې تدده ديددوې ښدداپېرۍ پدده تويدده     یکتددل،خو نددوريې نددو ندده شددوکوال    

ړو لده شدانه کدوم لدوړ شدنېلي تده       چې کلده دلد  و،دا هده څه ته ورته .ويوري

هدده   بيدا  دې ورشدو، نېدږ  بيدا خوکله چدې   ،چې ونه ده يورو او توور کوو

هددې تده دپدردۍ     یده هم نه نور نه شو کوال.نه بريښيدرته هسې ښکلې و

هدده پرهدده واکمنده    .هدده ده تده خدورا نېدږدې شدوې وه     .په ستريه ويوري

ترمن  بل هېڅ خنډ  دویپرته اوس د کړې او ارادېپردد پېيرله .شوې وه

 .پاتې نه و

 :په دې وخت کې دانا پاولوفنا هږانګازې وکړې

ښددده بددده دا وي چدددې تاسدددې دخپدددل زړه خدددوالې تددده        !ډددددره ښددده ده  -

 .دږيتېرپردږدم،راته بريښې چې وخت مو خورا ښه 

پېيرله ډار سره مل  انسره وويل چې د هندنې کوم وړ څده يدې نده وي    

هده داسې وانګېرله چې ټدول  .وخواته يې وکتلا کړي،تک سور شو،شا

 .پېښ شول لکه دده په شان پر هده څه پوهېږي چې ده ته ور

،آناپدالوفنې  ورهىډلدې تده    يېلدو تر لږ نډ نه وروسدته چدې هدده بلدې     

 :هده ته وويل

دا رښتيا يوه مهنددس  )ای و چې دسن پترزبور  کور دې جوړ یوا -

ه چې ولې ېد،خوخپله په دې نه پوهیچې دا کور هده ته په کار د ويلي و

 .(يې په سن پترزبور  کې خپل دا ستر کور جوړاوه

،خپلددو تدده پدده کتددو کېسددردار واسدديلي تدده سددکا موسکا،پدده موهدددې 
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 :خبرو ته دوام ورکړ

لې خواته ته ،خو يوره چې دسردار واسيلي له کوره به بئډدرښه کو -

 ی،ددهده شدان دوسدت لدرل دخددا     یخدورا ښده د   یدلته مو ا.نه خو ېږې

څه پوهېږم،همداسې نه  نيمزه خو په دې اړه په يو.ده ينهزوپير يهلوخورا 

مانه مده خپده کېدږي چدې زه     تاسو له . ئته اړتيا لر و ينو مشورتاسو  ده؟

 :يې وويل بيا...هده لږه چوپه شوه.په شان هږدږم ۍديوې بوډ

بله خبره ده او دواړه يې دسدتريوپه   بيا،دانو ئخو که د واده هيله لر-

،هدده تده   ينيلواخ،ين يو اوبل ته نده کتل يلواپېير ا. کتو کې مخامخ کړل

پېير هدې تده پده بنګهداري څده وويدل او      .ول نېږدې وهپه خورابې سارې ډ

 .تک سور شو

و کلدده چددې هددده کورتدده راسددتون شددو،تر ډدددره وختدده پددورې يددې ندده شدد   

ه شي،هده په دې اړه فکر کاوه چې په ده څه شوي دي؟هوکې ددو یکوال

و،هدده   یيوازې او يوازې په دې پدوه شدو   !هېڅ په ده څه پېښه شوې ده؟

او خلکو به ويل چدې خوراښدکلې ده،ده    پېژنيه ن توبهين چې له وړوکيلا

 .شي اوس دهه ښځه دده شي ایاو کېد !هوکې ښکلې ده :به هسې ويل

 : انسره به يې ويلله 

دا خومينددده نددده  .هدددده سددداده ده،ماخپلددده ويدددل چدددې هدددده سددداده ده     -

لي دي،پده هدده کدې    برعکه هده څده چدې دې زمدا پده زړه کدې راتخندو      .ده

ويل کېږي چې .څه وم ناسپې لي ناراوک.ندښتي ديکوم ناسپې لي څه،

ه همددې کبلده يدې    آناتول په دې او دا پده هدده مدين وو،لد     زویتره ددهدې 

،پالريې ئتدده يددور ...ليددتايپوآه ورورتدده يددې  .یکددړ ېاندداتول لدده هددده لددر  

په هماهه شېبه کې يدې چدې   .دا يو هم دکار نه دي!نه!نه... سردار واسيلي

هددده  ددان موسددکا تدده   او  ،راير ېدددلل ېدداخيالوندده پدده ذهددن کددې ير  

 ل،پرېدد را خوټ پخواندو هدونده  رخيالونوچې،لده  ړاوه چې يوکنډک نوجو
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د  ددهدو خيدالونو  هده په داسدې حدال کدې چدې     .لوزرونه راخوره کړ ده يې

وه ،دا هيلده او خيدال يدې هدم الره     پده اړه فکرکدا   ناسپې لتيا او سپکاوي

بلکدل بلده    به ورته يران وي،څنګه بده هدده   ید.هده دده ښځه شي ،کهچې

او .لي وددد او ښه ښځه وي،نده هدده شدان بدده چدې ده دهددې پده هکلده اور        

بلکې هدده ندازولۍ   ه چې نده دسدردار واسديلي لدور    ليدلې هده نج بياهده 

 بيدا او.و والدي جامو کې يې نازک  ان مروړلىښځه چې نريو ف همست او

 : انسره ويلله به يې 

نداولي او دسدپکاوي    کومې نلو وړ نه ده چې په دې نکاح کې ددا دم-

ولې مې دهه خيالونه تر دې نه مخکې په خيدال  !څه ندښتي وي،ولې وړ 

خبدرې او هلچکونده چدې     ين او ندورو هددو کسدانو   يلد اهدده د  .کې نه راتلده 

دکدور  چدې  اناپالوفنا خبرې او اشارې يې  لي وو او دليد یيې يو ا دوی

دسدردار  کې،زړه  پده دهده راز ده  .په اړه په خبرو کدې کدړې وې وريداد کدړل    

او لده دې ټولدو    يادې شوېور  يېاواسيلي او نورو اشارې او زريونې کن

ه کومه ولکه کدې  هده مخکې له مخې  ان پ ياا.نه يې ډار په زړه ورننول

نه و؟خدو لده دې ټولدو سدره سدره پده هماهده         ى،نښلوللویونه نښ بايدچې 

ين يلاکدړه کولده،د  پردې يلاشېبه کې چې ده په زړه کې ددهه خيدالونو دپد  

ښدددکلې بشدددره لددده خپلدددې ټدددولې ښدددکال سدددره دده دزړه پددده هيندددداره کدددې   

 .هددراڅريند
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سردار واسيلي دڅلدور  بايدپه مياشت کې (مني)کال دنوامبر18١5 د

چدې دخپلدې    و یهده دا تکل ددې لپاره کړ.الړ شي څارنې لپاره د ويتالو

نده  هوندډ   مېشدت دڅدارنې ترڅن ،پده يدوه ښدار کدې لده        نيوشدتم  يوابې پ

 یالنيکدو مدل او پده يدډه دمشدر سدردار        انسدره له اناتولي هم  زویخپل 

چددې ددهدده بددوډا  ورولدديتدده پدده دې هيلدده  ديدددن کيوويچ بالکونسدداندددرد

چددارې ندده  يدده خددو ددې سددیر او خير،تدده کددوژده کړي زویلورخپددل  یبددډا

دپېيرکاروندده چددې پدده دې وروسددتيو وختونددو کددې بدده کددرۍ  بايدددمخکې،

هدوکې دسردارواسديلي کدره چدې تدل بده       .ړ کړيسره جو،کره و دویورځ د

هماهده شدان چدې    ) دهکېد او تدک سدور    ىاخيستين په وړاندې يبڼۍ يلاد

 . نه الرهتکل  دريبارۍخو پېير  (مين دمينې په وړاندې وي

پېيددر چددې دا  ،ډوب وچرتونددو کددې  دې سددهارپه  سددردار واسدديلي يددو 

دهدده   ېی دخدو پدروا نده لري،خددا    )ی د ىڅومره دده په وړانددې پدوروړل  

دلته يې دده په وړاندې کړه وړه هومره ښه نه دي،سدوړ اسدويلى   (مل شي

 :يې وويست او وې ويل

بدې  ...ده  دواني  :ده په وياړ او کبر سره وويدل ه.لري یاره يو پاهره چ -

 یته ورسېږي،به ده ،خددا  ینور نو پا بايدخو هرڅه چې دي،...عالي ده

دجشددن ورځ ده،هددواړم انې دنامدده ين جدديلددابددل سددبا د .دهددده مددل شددي ېد

پوه شي او خپدل پدور پدرې    بايدکسان رامېلمانه کړم،هيله لرم هده  ې ين

داخبددره هوټدده  بايدددکددړي او کدده داسددې يددې وندده کددړه،زه خددو پددالر يددم ،زه    
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 .یدا نورزما کار دکړم،

نده چدې دپېيرلده سدتريو      داناپاولوفنا له مېلمستيا او لده هددې شدپې   

 ين سدره واده بددمرهي  يلاچې له  کړه يې کړې وهپردو او  ىلېدخوب تښت

 یه شدوې وه،خددو د تېدر ه مياشددت نيمد يدوه   دان تددرې وژهوري،  بايدد ده او 

هده په خورا نا ارامۍ سره دا احساسدوله چدې دلتده دده    .الهمالته پاتې و

 ) لدري  معنيدنېږدې والي  دویدخلکو لپاره ورځ تر ور ې د  دلکېپاتې 

( تداوان دربانددې شدمه    رب دې رسوا کړي چدې -مينه دې پټه پاتې مه شه

ددې اړيکو دشلولو توان نده لري، کده دهده     دیهده داسې انګېرله چې 

دا ،شدو  یکه څه هم هدده کدوال  .سبب شي ۍوايرس يېلوکار به دده لپاره د

چې دسدردار واسديلي   ه،کرار کرار ساړه کړي،خو داسې ورځ نه و کياړي

بندډار نده    او(و کدې تکدړه نده و   که څه هم هده په مېلمستيا)کره مېلمستيا

سددردار ...چددې پدده دې ټولددو مېلمسددتياوو کددې يددډون ولددري  ،اړ و یوي،د

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     

 :ه ويل به يېړاندې کړه او ورت

 :او ياهم ! تر سبا پورې-

او يددا  !ل خددو هسددې هددم يددران دیليدددکندده سددتا  !پددورې ۍترماښددامن-

 :داچې

پېير .هددور هېڅ نه هږهده سره نله خو !يوا زې ستا لپاره پاتې کېږم-

هده به هره ورځ  ان ته دا يدوه خبدره   .لویدهده خياالل وهو ینه شو کوال

 :کوله

پخدوا   ؟هوپېژنم،هده څدوک د  بايده کړم،هده دا په ډاي بايدباالخره -

هددده سدداده او بددې عالدده ندده  !ندده ندده ؟يددم ىوتلددتېروم او کدده اوس  ىوتلددتېر
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پددده زړه کدددې  بيددداکلددده کلددده بددده يدددې .نه،هدددده خدددورا ښددده نجلدددۍ ده ،،ندددههد

 :ه  ېدراوير

او تلوار نه کاوه او اوس يې هم نه کوي،پده   شينيهده هې کله خوا -

کلده ناکلده بده    .هږددږي  ی ا نه ده،هده لږ او پره بې عاله چې هد معنيدې 

هددې سدره خبدرې پيدل او ده بده پده لدوړ آواز هددې تده خپدل خيداالل            له يې 

ين يدا پده خدورا    يلد اه،خو هر وار بده  ددپه اړه به ورته هږ څريندول،دآوازو

کو په ژبه چې دا دې ته په زړه پورې نه ده او يابه يې نيولنډه او يا به يې د

هلچک سره مل په پټه خولده پېيرتده د درنداوي پده نښده       هم له موسکا او

 ....دا کار ترسره کاوه

شدونډو لده خوښدۍ ډکده      ين پدر يلاله هده سره د خبدرو پده وخدت کدې،د    

او پدر هدده ددې دډاډ نښده    (پېيدر پدورې اړه لرلده   يدې  چې يدوازې  )موسکا 

لپدداره  ښددکال پدده هدددې موسددکا کددې دهدددې لدده ور نددۍ او د .لددهددوه،خور

ه چدې ټدول دې تده سدتريې     ېدد پېير په دې پوه.ر څه پراته وژو،نه موسکا 

نده واوړي او پده دې هدم     ددد دهه برله ي او نيزخوله پرا یچې د په الره دي

خدو کدوم   دهده کدار ترسدره کړي،    بايدد  یې يا وروسته ده چې مخکېدپوه

پده دې  .احساس دهدده پدر زړه لمنده خدوره کدړې وه      کىناڅرينده او زورون

ه چې هده ورځ ترورځ پده دې  ،هده دا احساسوله مياشت کېنيميوه،يوه 

 :وويل  انسرهله ورخ کې ال ډوبېږي،نو که به يې کله  زورونکي

زه ددهده شدان يدوه     يدا ا.هوڅده خبدره پده کدار ده     دا نوڅه دي؟!  ښه ښه-

 ؟ و توان نه لرماخيستهو  يام 

هدددده هوښددددتل دهدددده زهدددرد يددددام واخلي،مګددددر هدددده پدددده ويددددرې دا    

پده رښدتيا پده    يدې  و اوس  ىلليدد  ان کې په ده هده توان چې وله،احساس

پېير دهدو ويړو په ډله کې راته چې يدوازې هدده وخدت    . يني ان کې نه و

ر له يناه نده پداک   يې د پياوړتيا او قول احساس کاوه چې  ان به يې چو
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اناپاولوفندا پده   خو له هدې ور ې وروسدته چدې هدده د   او سپې لى ياڼه،

ه دميندې د  و لده شدېبې ند   مېددخ( وړهدتنباکو ک ) کورکې پرتنبکمروړې

 دان ينهګدار ياڼده او    يدې  و،په نا آيانده تويده    یاور په سين کې الهو شو

 .و ىاخيستاحساس هم  کړېپردد تکل او  ده نهله همدې احساس 

لدږ   يدو  هدوين دنوم دجشن په ورځ دسردار واسيلي په کورکې،ديلاد

دماښدامنۍ   ،شمېر خورا نېږدې کسان دشهزاديۍ په وينا خپل خپلدوان 

ه يدو ډول نده يدوډول    دهدو ټولدو خپلدو خپلواندو تده پد      .لپاره راټول شوي وو

ين يلد اچې په دې مېلمستيا کدې بده دجشدن دخاونددې     ،ورپوهول شوي و

و خوا ا ميز پرشادټول مېلمانه دمېلمستيا .برخيلک او بخت څريندشي

يې دښدکال خبدرې لدور پده لدور      شهزاديۍ کورايينا،چې پخوا .ناست وو

ناسددته  ی ددا څوربدده و،دميددز سددرته دکددوربنۍ پددر،اوس خددورا ېخددورې و

مېلمانددده،زوړ جندددرال، دهدددده    و خواتددده وياړمن،درانددده ودميدددز دواړ.هو

 وانو او ال نه پېژنددل  دميز بل سر ته .مېرمن او اناپالوفنا شرر ناست وو

ين او پېيدر  يلد اوو او همالته دکوربنو پده تويده    ىلنيو یشوي مېلمنو  ا

هددده دميددز .ندده خوړلدده ۍسددردار واسدديلي ډوډ.تلڅندد  کېناسدد پددرڅندد  

ده به کله يوه او کله بل ته ست کاوه،کله به ديوه خوا .هددخوا تاواو  شاتر

پده خدورا    ين او پېير نه پرته به يدې يلاکله به دبل څن  ته کېناست اوداو 

هدده داسدې   .خوښۍ او د زړه له کومې ټولو ته دښې اشتها هوښتنه کولده 

پددر ميددز ...تدده ندده شددته او يددا دل يندديدوه تندده ندده و انګېرلدده چددې ااددال دهدده 

ته ټول د خوښۍ په ه پرين او پېيريلاله لمن خوره وه، ۍدخوښۍ او مست

چددې  کسددان وو ينيين يددوازيلدداپېيددر او .ټولددو خندددلسددين کددې الهددو وو، 

 ونکې موسدکا ليدد يو نا شونډور کله کله به دهدو پ.خوله ناست ووچوپه 

دخندا په من  کې ...م په کړس کړس خندلسردار واسيلي ه...خوره شوه... 

کلده يدې چدې خنددل ،بشدره يدې       .به يې کله ناکله خپلې لور ته هدم ور وکتدل  
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 :ييواپه زړه کې  ا،دييواه چې ته به دښېدداسې بر

هرڅدده خددالص  بايدددهرڅدده جددوړ دي،همدددا نددن شددپه   !ښدده ده!ښدده ده-

 سددردارآناپالوفنددا هددده تدده ديددواښ پدده نښدده يوتدده وښددوروله،خو       .شددي

سيلي دهدې پده کتدو کدې چدې پده دې وخدت کدې يدوه شدېبه پدر پېيدر تدم             وا

مشرې .کي ولوستلههۍ مبارنيکمر زوم او دلور د کيشو،دخپل راتلون

سدداړه اسددويلي سددره جوخددت پدده داسددې حددال کددې چددې خپددل شددهزاديۍ لدده 

دشدددرابو دڅکلدددو سدددت کددداوه پددده     يدددې  څنددد  تددده ناسدددتو مېلمندددو تددده     

ل او يدواکې دهددې دې   او مړاوي هلچک لور ته وکتد  شينيهمجن،خوا

 :،چېييواهوښتل دا و کهلچ 

نور نو موږ ته پرته له دې چې کېنو او خپدل خدواږه شدراب    !هو يرانو-

لي رسدېد وڅکو بل څه نده دي پاتې،لده دې وروسدته ددې  واندانو وار را    

 ....هۍ کې ژوند وکړينيکمرچې په 

پېيددر داسددې انګېرلدده چددې ددې بنددډار ټددولې خبددرې او خوښددۍ پدده ده    

خوشاله و،خو له بله پلوه بده يدې    يهالي او له دې کبله خورا او بې پراچور

پده   هده  ان دهده چدا پده شدان انګېدره چدې     .کله ناکله دشرم احساس کاوه

بل هدېڅ څده   داسې چې پرته له دې نه .کومه چاره کې خورا ډوب شوی دی

خو کلده کلده بده يدې     ،هې وک نه اوري او په هېڅ شي نه پوهېږي،ينينه و

پده چټکدې پدر ذهدن      اهېدز تته بڼه درښتياوو کومې لړې او دهددې  په ډدره 

 : انسره ويلله هده . لې راخورې کړېومنګ

داسې ژر  خو داڅنګه داسې وشول؟ !ليرسېدته  یاو داده هرڅه پا-

ين لپاره،نده يدوازې زمدا    يلد ااوس په دې پوهېږم چې دا کار نه  !او ناخبره

ټدددول پددده داسدددې بدددې  دوی.ترسدددره شدددي بايددددلپددداره بلکدددې دټولدددو لپددداره 

زه پده  ، ستريه په الره دي چې داکدوژده وشدي  ابرۍ،ډاډ او هيلې دې ته 

ندده  خددو دا بدده څنګدده وشددي؟   کړم،ناهيلدده  دوی یهددېڅ ډول ندده شددم کددوال   
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پېيدر دده څند    .ید ىدونککېد او هرمدرو   ىخو دا کار کېددونک !پوهېږم

چددې مخددامخ دده تددر سددتريو الندددې      ناسددتو بربنددډو ښددکلو اوږوتدده    تدده

 .وې،کتل

دا شرم له دې کبله وچدې ده دټولدو پدام    .ناڅاپه يې د شرم احساس وکړ

و،دا لده دې کبلده و چدې ټولدو ده تده دبختدور پده سدتريه          اړوړلى  انته را

يوندان کدې    هدوني پداريه پده لر   ) کتل،دا شرم له دې کبله وچدې دپداريه  

ين يلد اوچدې د مديالنه نده يدې دهدده       زوی م په نامه دپاچا ناښکلىياپرد

ين يلد ايدې سدره لده ټدول ناښدکلتوبه      څېرپده  ( بې الرې کدړې وه  نومې ښځه

همددا  بايدچدې دا ټدول کارونده      ان ډاډه کاوه خپله کړې وه،خو ده په دې

کدې هدېڅ مالمدت نده      مدا هدېڅ نده دې کدړي او پده دې     .ډول او همداسې وي

کله چې لده   دي؟ ږم چې دا څنګه او چېرته راپيل شويااال نه پوهېاو.يم

و ،هدده وخدت خدو     ېدد اسديلي سدره دې خواتده راخو   سدردار و لده  ه مسکو

هم هدېڅ څده ددې خندډ نده وچدې دهدده بلنده ونده مدنم او           بيا.هېڅ خبره نه وه

ين سره پاڼې کړي او يلاله وروسته مې .نه شم مېشتدلته دده په کورکې 

يدو  ده، يو وار مې دهدې ک وړه له  مکې راپورته او دې تده مدې ورکدړې   

پېښدې څنګده    ېداټدول .دچکدر لپداره الړم   رههدې سله وار هم په ياډۍ کې 

 ې؟رسېدپيل او په کوم ډول دلته راو

دی هدددده .تددده ناسدددت وڅنددد   پددده تويددده دنددداوې ېاو اوس د کدددوژدن   

ا او ښدکال   ېدد دهددې ښدکلې خو   .احساسوي ويستلاوري،دهدې دسا 

کلده بده يدې ناڅاپده تودور وکدړ چدې دا        .او دزړه تر تله پدرې پدوهېږي   ينيو

 ید ىچې داسې پده بدې سداري ډول ښدکل    ی د ،یخپله د ين نه بلکې پهيلا

به  چې دټولو ستريې ده ته رااوړي،نو له همدې کبله به ډډ کېناست، ټټر

هدۍ نده بده دخوښديو     نيکمروويست،هاړه به يې دنګه کړه او له خپلې  يې

ده لده  ناڅاپه يې يو آشنا،آشنا هږ تر هدوږه شدوچې    .په سيند کې الهو شو
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پوښددتنه کولدده،خو پېيددر دومددره  يېبيدداولدده او ندده يددې دڅدده شددي پوښددتنه ک

چدې   دا سدردار واسديلي و  .يدي واتده څده   هدده هدږ   ه،ېدبوخت وچدې نده پوه  

 :درديم واريې وپوښتل

څده وخدت   ليدک   وروسدتى  لده بالکونسدکي نده   تدا  ،پوښتنه کوم  له تا-

 !يرانه ،نن داسې له  انه هم ورک هوندې يې و؟ یترالسه کړ

ين تدده يلدداچددې ټددول اوټددول ده او  لليدددسددردار واسدديلي خندددل اوپېيددر 

 : انسره يې وويلله او .موسېږي

داټول رښدتيا هدم    نو څه وکړو؟.ئڅه وکړو،ته په ټولو پوهېږ!ښه نو -

،هماهه کمکددۍ او ماشددومه وزمدده   موسددېدهاو خپلدده هددم  .همداسددې دي

 .موسېدهين هم يلاموسکا او 

 پوښدتنې  سردار واسديلي پده داسدې يدوه ژبده چدې يدواکې پدر دې بلدې         

 :هرومرو دي،وويل  ته رسولو لپاره یخالاونه، د خبرو دپاسر

 ليک د الموته و؟ لىرسېدښه ودې نه ويل،چې را-

 : انسره يې وويلله پېير په چرل کې الړ او 

شدددي ددهددده شدددان اپلتدددو پددده هکلددده فکدددر او خبدددرې      ایڅنګددده کېدددد 

 :وشي؟سوړ اسويلى يې وويست او وې ويل

 .هوکې د الموته و-

ادالون   ، نورو مېلمنو پسې لدوی ير خپله نجلۍوروسته پې ډوډۍ تر

 یلدده خدددا ين سددرهيلددا ينددې لدده .مېلماندده کددرار کددرار وتددل .تدده بدريدده کددړه

يدې هوښدتل لده پېيدر سدره دهددې دندوې         پرتده  کده وتدل چدې نده      پاامانۍ

ل او دسدتريو پده   شدو کومه شېبه ورنږدې بياخنډ شي او  ينې به  بوختيا

ين يلد ااو نه يې پردښدودل چدې    ل ېدخوبه رپ کې به يې مخه ښه وکړه، و

چدددې د هرکليدددو لددده تددداالره     ديپلومدددال .بدريددده کدددړي   او پېيدددر هددددوي 

دپيېدر ددهدې   دخپلې ديپلومداتي دري ، هده ته .و چ  وا ول،خواشينى



 

5۹6 

زاړه جندرال دخپلدې   .هدښدېد هسې يوه کوچنۍ لوبه برپه کچه، ۍهنيکمر

پدده  ،ښددځې ددې پوښددتنې پدده  ددواب کددې چددې دپښددې خددوږ دې څنګدده دي

 :دو وويلبېقهر او هړمخورا 

ين کده پنځدوس   يلادا احماه بوډۍ ده،هوکې دا  !دا زما ښځه يوره  -

 .همداسې ښکلې به وي، کلنه هم شي

آنددا پالوفنددا پدده داسددې حددال کددې چددې دمشددرې شددهزاديۍ الس يددې         

 :ښکلول،هدې ته په هوږ کې وويل

،کده سدر   يوواو کيتاسدو تده مبدار    شو یکوال بريښې چېداسې راته  -

 .یهرومرو به پاتې شوې وا ،یوږددامې نه خ

لدده دهدددې پدده زړه کددې دلددور مشددرې شددهزاديۍ هددېڅ  ددواب ورندده کړ،

 .هۍ سره رخه را په لمسېدو وهنيکمر

لده  دل،پېير،په واړه تاالر کې کېپه دهه وخت کې چې مېلمانه بدريه 

 .څن  ناست پاتې شول ين سره يوازې او څن  پريلا

ين سره داسدې  يلاېير په وار وارله ه مياشت کې پنيميوه  ،ه يوهتېرپه 

هدددې سددره د مينتددوب او زړه لدده ندده و اوهې کلدده يددې  یيددوازې پدداتې شددو

دې تده  ،خو نن شپه يې داسې انګېرلده چدې دی   دو خبرې نه وې کړېيلواب

ددې ټولدو خبدرو سدره سدره هدده نده       .ييواڅه وکوم چې په دې هکله  یاړ د

شدرمېده،هده داسدې    هده ډددر  يام پورته کړي، دهه وروستى یکوالشو 

 یولکدده کددړ  یين ترڅنګدده يددې دبددل کددوم بددل چددا  ددا     يلدداانګېرلدده چددې د 

 :دو تکل کاوه چې ويل يېکېدهده په زړه کې يو آواز دپورته .ید

هدددي او خوښدددي دهددددو لپددداره دي،هدددده څددده چدددې تددده يدددې     نيکمردا -

پده   ،نوله همدې کبلده ييواخو دی اړ و چې يوڅه و.يې نه لري هدویلرې،

پرونددۍ مېلمسددتيا يددې  يددااين ندده يددې وپوښددتل چددې يلددا او لدده ا شددوددددهږ

ين،دتل په شان په ډايه خو ساده چې ددې دخبرو يلا؟ .خوښه شوه او کنه
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 واب ورکړچې د دې دنامه سږنى جشن په ټدول ژوندد کدې     ، انګړتيا وه

ندده  ينې، ينددې الهددم لدده خپلوانددو  دوید.ددې لپدداره ترټولددو ښدده جشددن و

سردار واسديلي چدې پده کدرار کدرار      .ت وواالون کې ناس پاتې او په لوی

او وې ويل چدې ناوختده    څېدپېير پا.يامونه څښول پېير ته ورنېږدې شو

سددردار واسديلي پدده پوښدتيز او برنددد   .شدوې ده،ښدده بده دا وي چددې الړ شدو   

لري  هلچک هده ته داسې په حيرل وکتل، تا به ويل چې يواکې امکان

،هدده  نيوهده الس يې راوخپل کتل لږ نرم کړل،د يېبياخو ،ید ىوتلتېر

يې سمدالسه خپلې  بيا. سېداو په مهربانۍ هده ته ومو يې بېرته کېناوه

لور ته مخ ورواړاوه او په خورا نرمه او مينه ناکه ژبده چدې د هددو مينددو     

وي،خدو   يده لو والي په نداز چنياو پلرونو په شان چې خپل ماشومان له کو

 :په بڼه وويل ليدده نه په دې ډول بلکې دتا

او تر دې وروسته يې پده داسدې حدال کدې چدې       ښه نازولې څنګه يې؟-

 :دخپل واسکټ تڼۍ پرانستلې،مخ پېير ته ورواړاوه او وې ويل

 ...له هره پلوه...سريي کوزميچ-

چدې څده    ه او څرينده نده وه ددهره پلوه هږ همداسې له،واسيليسردار

او ندده  ىاخيسددتواسدديلي يبڼددۍ پېيددر پدده دې پددوه شددو چددې سردار ... يدديوا

او پدده داسددې حددال کددې چددې    څېدددناڅاپدده پا ی،ديدديواپددوهېږي چددې څدده  

دمخددورو پدده دهدده شددان يددوه  .شددونډو الندددې يددې څدده ويل،لدده تدداالره وول 

، دهده حالدت   مېلمستياکې،دسردار واسيلي په څېر ديوه پېژنددل شدوي  

ين هدددم خوابددددې يلدددا.ين تددده يدددې وکتدددليلدددواکدددړ ا پېيدددر خدددورا خوابددددی

 :ه،کتو يې ويلدښېدبر

 .ئ،تاسو خپله مالمته ياستيوواڅه و نو -

 : انسره ويلله پېير 

 بيدا هدده  .یو پورتده کړم،خدو زه يدې نده شدم کدوال      دا يدام هدرو مدر    بايد-
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 ...دسريي کوزميچ او نورې خبرې پيل کړېبيا نورې،

،په کراره نهتاالر ته راننول،دهده مېرم لویي کله چې سردار واسيل

 :هددله يوې بوډۍ سره دپېير په اړه هږ

 ...هينيکمر،خو زما ديرانې یالبته چې خورا ښه زوم د-

 :بوډۍ په  واب کې وويل

 .ودونو،قسمتونه په آسمانو کې جوړدږي د -

يدې خبدرې نده     یته وښيي چدې د  هدویددې لپاره چې  سردار واسيلي

والړه څددددوکۍ  دکددددوټې پدددده يددددوه کددددنج کددددې پددددر     ېاوري،نددددو الړ ،لددددر 

او سدر   ید یرسدام شدو  چدې يدواکې س   ستريې يې داسې وتړلې.ېناستک

 :يې لودږي،هده ناڅاپه ستريې وهړولې او خپلې ښځې ته يې وويل

 .څه کوي هدویته الړه شه ويوره،-

ه،د وره خواته الړه،دوره لده څنګده تېدره شدوه     څېدپا مشره شهزاديۍ

ين يلدداپېيددر او .د واړه اددالون مددن  تدده ور وکتددل ئيددوابددې پر او پدده خددورا

مشدره  .او پده کدراره يدې مرکده کولده      څن  ناسدت وو  ترهماهه شان څن  

 :شهزاديۍ راستنه شوه او خپل مېړه ته يې وويل

 .هماهسې دپخوا په شان-

سددردار واسدديلي سددتريې برندددې کړې،خولدده يددې يددوې خواتدده کددږه او  

و پيدددهومبددوري يددې دده دقهددر او خوابدددي د انګړتيددا لدده مخددې پدده ر      

ندد سدر،په   تده  وړ ن خدو لدږ شدا   ،پده لوړ .څېدد  دان يدې وڅندډاوه اوپا   .شول

پده وړو خدو   .ورهدى او واړه تداالر تده    تېدر ټينګو يامونو،دښځو لده څنګده   

ه څېددرهددده د.ندددو او لدده خوښدديو ډکددو يددامونو،پېير تدده ورنېددږدې شددو   وت

 .څېدو له ډاره پاليدچې پېير يې په  شانه وپردداسې  ېږه او 

 :سردار واسيلي وويل

 .،مېرمنې مې هرڅه راته وويلید یشکر دخدا -    
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کړه، په بله خدواکې يدې خپلده لدور     ه هېږ راتاو يوه الس له پېير هده په

 :وويل ه،ددټټر کېښکودله اوپه داسې حال کې چې اواز يې ردږد پر

يې پېيدر تده مدخ     بيااو . دزړه سره،ډدر،ډدر خوشاله يم!يرانې لورې  -

 :ورواړاوه او وې ويل

رمن ين بده هدم سدتا لپداره ښده مېد      يلد ا.ستاپالر هدم خدورا راتده يدران و    -

 .وي ه دېمبارک...کړي هدې مبارک یخدا...يو

يددې پېيددر پدده هېددږ کددې    بيدداخپلددې لورندده يددې هېددږ چدداپېره کددړه او    لدده 

پده دې وخدت کدې    .کېښکود او په خپله يونځنۍ خوله يې پېير ښدکل کدړ  

 :کړل چيدهپه رښتيا دهده په اننګوکې اوښکې راراونې وې،هده 

 !شهزاديۍ دې خواته راشه-

دهدې پده سدتريو کدې هدم اوښدکې      .واته راهلهمشره شهزاديۍ دې خ

د .دسدتمال خپدل مدخ وچداوه     ه شوې وې او هددې بلدې بدوډۍ هدم پده     شېورا

ين يلد اپېير مخ يدې سدره ښدکل کدړاو هدده هدم څدو واره د زړه راښدکونکې         

لدده څددو شددېبونه وروسددته يددې هددده دواړه بېرتدده يددوازې .السددونه مچددو کددړل

 .پردښودل

 : انسره ويلله پېير 

ندو لده   ،په بل ډول يې امکان نده الره، یهمداسې شوي وا بايدداټول -

چددې ښدده شددوي او کدده    دې کبلدده پدده دې اړه ددې پوښددتنو اجددازه ندده شددته    

ه شدول او  دا که چې هر څه په ډايه او روښان ،ښه شوي،يماوالبته زه .بد

 .ته ورسېدې ینې پاددزور يهاهده بې پ

 ښدکلي  او دهددې پده   نيدو په چوپه خوله يدې دخپلدې کدوژدنې الس راو   

 .ده،ستريې ورخښې کړېکېټټر يې چې ښکته پورته 

 .او چوپ پاتې شو...ين يلا-:په لوړ آواز يې هږ وکړ

 :ه شوهتېراو په زړه کې يې 
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 . ييواپه داسې حاالتو کې يو ډول  انګړې خبرې سره -

ورپده زړه کدړي چدې دهده  دانګړې       یپه هېڅ ډول يدې نده شدو کدوال     خو

ين الپسدې ده تده ورنېدږدې    يلد ا.وکتدل  پېير دهدې بشدرې تده  .خبرې څه دي

ين دپېيدر عينکدو تده    يلد ا.لي ووددد اننګي يې لکه يدالب داسدې هوړ  .شوه

 :اشاره وکړه او وې ويل

 ...دا لرې کړه،دا الپسې!آخ -

دعينکو دلدرې کولدو پده وخدت کې،دهدده پده       .پېير،عينکې لرې کړې

پرتدده،يوډول يبڼددۍ او   لدده  انګړتيدداوو سددتريو  کدديعين سددتريو کددې د 

ې په السونو ورټيټ او هوښتل يې چې دهد.حاالل هم څريند ويزنپوښت

ين دسددرپه يددوې چټکددې او زورورې خو ېدددا    يلددا،خددو يهددده ښددکل کړ 

پېيردهدددې پرڅېددرې د  .خپلددې شددونډې،دهده پرشددونډو ورخښددې کددړې   

 .سخت حيران کړی و،وددتندي تريوهدې د و اود ددشانۍ راخورپرد

 :پېير،په زړه کې وويل

ل،هوکې هدده  رسدېد تده و  یرخه واوښتې،هرڅه پااوبه له و اوس نو -

 .راته يرانه ده

،ورپده يداد   یويدل شدوي وا   بايدد ه شان حداالتو کدې   هده څه چې په ده

 :شول،هده وويل

 .تاسو راته يرانه ياست-

يدې هدم    یداسې يوه ناوړه انګازه وکړه چدې د خو دې خبرې دده په ژبه 

 .په ويلو تک سورشو

وکددړ او لکدده چددې خلکددو ويددل     ه مياشددت وروسددته يددې واده  نيمدديددوه 

پتربددور   هدده خاوند،پددهنيکمر نيويې،دښددکلې ښددځې او ميليونوشددتم

جوړ شوي جال لوی کدور کدې    بياکې ديراف بېزاوخوف دکورنۍ په نوي 

 .استوين شو
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کددددال د 18١5وويچ،داندددددرد الینيکددددو،سددددردار کيمشددددر بالکونس

چدې پده هدده    ي يو ليک ترالسه کړ دسامبر په مياشت کې دسردار واسيل

 :هدده ليکلدي و  .وه ټده ليکلدې  کره د رات  نې دوید کې،خپل زوی سر يډ

پدده خددورا مينددې  .کى يددمسددیر تلددون نيددزڅېړ پدده يددوه!ښدداهليه جاللتمابدده»

 زویزمدا  .خپدل کدړم   ديددن اوستا بختور  هواړم خپله الر سل ورسته لرې

سیر کې ملګرتيا راسره کوي،هيلده   ،په دېیپوځ ته روان داناتولي چې 

،هده پالرندى درنداوي   ئهده ته داجدازې پده ورکولدو دا ويداړ وروبښد     لرم 

چددې دزړه پدده تددل کددې تاسددو تدده لري،پدده خپلدده ستاسوحضددور تدده وړاندددې  

 .«يکړ

ه،بې له  نډه او بې له احتياط ددکمکۍ شهزاديۍ چې داخبره واور

 :يې وويل

شدته،زومان خپلده    د وړلدو اړتيدا نده    امېلمستاوو تده دماريد   !دهه ده-

 .يروان دموږ ته را

 .وويچ،تندی تريو کړ،خو هېڅ يې ونه ويلاندرد الیکورنيسردا

ان وروسته يوماښام دسردار واسديلي چدوپړ  ، دوې اونۍ ددهه ليکه

او پدالر هددم   زویل او بلده ورځ  رسدېد چدې ترهدده نده مخکدې روان وو،راو    

  .دلته وو

هې کلدده دسددردار واسدديلي شخودديت هددوره ندده     کيمشددر بالکونسدد 
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دالکسدداندر  بيدداچددې هددده دنويددو پاچاهانودپدداول او    بيدداياڼه،پدده تېددره  

 ىلرسدددېدک او ويددداړونو لوړوپوړلدددو تددده پددده وخدددت کدددې د وا نيدددودواکم

پده دې پدوه   نده   يوااوس دليک له  ينو ټکو او کمکۍ شهزاديۍ له کن.و

 الینيکددواو د واسدديلي دشخودديت هددوره ندده يڼددل د شددوچې خبددره چېرتدده

کلده بده چدې    .بددل شدو   سوويچ پده زړه کدې د سدپکاوی پده يدو احسدا      انددرد 

دسددردار .هېددددهددده خبددره يدداده شددوه،دی بدده همداسددې پرلدده پسددې بنګ       

په  دانګړي ډول   طبيعتوويچ اندرد الینيکوواسيلي د رات  په ورځ د

د  يداڅرينده نه وه چې دهده خل  تنګ.خورا بد او خل  يې ډدر په تن  و

خدده چددې ال دم اتګدده وه او يددا دده خلدد   کدده تندد  و سددردار واسدديلي لدده ر

و،خددو دهددده خلد  تندد  و،او رښددتيا خبددره دا وه چددې ال   دهدده خلدد  تندد  

ندن د   ېن تده سپارښدتنه کدړې وه چدې معمدار د     سهاريې خپل چدوپړ تيخدو  

 .يزار  لپاره ده ته نه ور ي

 :ديامونو هږ ته ورواړاوه او وې ويل سردارتيخون دمعمار پام د

ې دلدده موږدهددده . مکدده وهددي څنګدده خددو ېږي او پوندددې پددر!ئاور-

 ...ت  سره آشنا يو

ورهاړی بخمددل مچددې خپددل سدد خددو د تددل پدده شددان سددردار پدده نهوبجددو 

هدداړه او لدده هماهدده پوسددته خددولۍ يددې پدده سددر وه،دچکددر پدده رنګددى کددو  

 لې وه،خدو پده بداهچې   ددکه څه هم تېره شپه واوره ور.لپاره دباندې وول

ه،لده واورو   ېديربه په کدې  اندروويچ  الیکورنيچې سرداالره کې هده 

د واورو دپاکولو نښې دالرې دووهاړوتده پده کوټده شدويو     .که شوې وهپا

پارويدان   يهاد واورو په دهو کوټو کې يو دوه  .لې کېدېليدواورو کې 

سردار په چوپتيا په تريو تندي،له باهچې اوله هدو کوټو .خښ شوي وو

 ۍونکې وداند ددد جوړ ېشدو او ندو   تېدر ل سدېد نو به په کې اونه چې چوپړا

چوپړانوله هده ساده مشره چدې بشدره او کدړه يدې خاوندد تده       د .يې وکتلې 
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 :و،وپوښتل ته وواو هده يې تر کوره بدريه کړیور

 !شي او کنه یڅنګه ياډۍ تال -

ه لويد ډددره درنده واوره ده، ورتده ويلدي مدې دي چدې       !سردارهښاهلى -

 .الره پاکه کړي

سددددر ښدددکته واچددددوه او دکدددور دمخددددې د دروازې زيندددو تدددده     سدددردار 

 :پړانو مشر په زړه کې وويلدچو.رسېدو

زياتده  يې  بياچې دا درنه وري  په خير تېره شوه او  یشکر د یدخدا-

 :يې کړه

ل خدددددورا يدددددران  ېددددددره کدددددې دياډيوخوپددددده داسدددددې درندددددې واو  -

دجاللتمدداب سددردار حضددور تدده  چددې ښدداهلى وزيددر   لي مددې ودددد،اوريو

 .کى دیراتلون

پدر  يې تريې خپلې  يرمنې سدار دچوپړانو مشرته مخ ورواړاوه،سر

 :ه ساړه درانه هږيې وويلتېرخښې او په  هده ور

زمدا   دچدا پده سپارښدتنه؟    کدوم وزيدر؟   وزيدر؟  ښداهلى  څه دې وويل؟-

 . زه وزيرانو نه پېژنم...شهزاديۍ لور ته الرې نه پاکوي او دوزير لپاره

 ...جاللتماب سرداره ما توور کاوه چې-

 واو ژوليد  دانيخواشد  ه،پده خدورا  ېدد سردار آواز چې دم پده دم ال جګ 

 :کړل چيدهاو پرې خبرو يې  وژولي

خپلده لکدړه   .ته توور کوي،کوم توور ،زه بده اوس تودور در وښديم   -

،لکړه یټيټ کړا یور واره کړه،که چوپړ سر نه وايې يې پورته او پرهده 

 ...یلګېدلې وا ککرۍ رپيط به 

 :ده، ويل يېبېهماهه شان هړم حال کې چېهده په داسې 

پدده  ،پدده همدددې بنګهدداري  .ئې بېرتدده پدده الرو راخددورې کددړ   ژر واور-

 .چټکۍ خپلې کوټې ته ننول
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خبر شدهزاديې ماريدا او    طبيعتال تر هرمنۍ نه مخکې دسردار د بد 

. ره وېدواړه ورتده سدتريې پده ال    هددوی او  لىرسدېد پېدلې بوري ين،تده  

يددې اوخوشددالي څريندولدده او داسددې  دپېدلددې بددوري يددن، بشددرې خوښددي

خدو   «له هېڅ څه نه خبره نه يدم او داسدې يدم لکده دتدل پده شدان       » ښودله چې

ه او ستريې يې ښکته دښېدو،ويرجنه بر دشهزاديۍ ماريا،رن  الوتى

  .اچولې وې

پده دهده    ،هېدد شهزاديۍ ماريا لپاره ترټولو يرانه دا وه چدې دا پوه  د

دپېدلدې بدوري يدن پده شدان واوسدي،خو نده يدې شدو           بايدشان حاالتو کې 

بده پدالر    بيدا ،ې پام نه دیګېرله که داسې وښيي چې څه ته يدې ان.الیکو

هده بې عاطیې او دهده په وړانددې بدې پدروا ويڼدي اوکده داسدې وښديي        

 :ييوابه يې پالر بياچې بې حوالې او خل  تنګه ده،

 (.يې چې ويلي و وار نور لکه ډدر)ولې بړوسه يې بيا -

 :ويلويرجنې څېرې ته وکتل او په ملنډو يې و سردار دلور

 !څه احماه نجلۍ ده-

چددې پدده  ندداوې زوید  ،پدده دې وخددت کددې هددده تدده کمکددۍ شددهزاديۍ  

 : انسره يې وويلله خوړنتون کې نه وه،ورياده شوه او 

 .ه خبره کړې دهطبيعتيې هم زما له خرابه  هده -

 :هده وپوښتل

 شهزاديۍ چېرته ده؟ ان پټوي؟-

 :پېدلې بوري ين،په ورين تندي او خوښۍ وويل

حالدت   ئوارمېدد ،د هددې دا اسدتراحت کدوي  .ده تومانه هوندېلږ س-

 .ته په پام سره دا کومه دپام وړ خبره نه ده

 :،هاړې يې خالاې کړې او وې ويلخېدسردار څو واره وټو

قدداب يددې تددر پامدده ککددړ    .او دميددز تددر شددا کېناسددت !هددوکې!هددوکې-
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او  نيدو تيخدون هدده راو  .،داغ يدې وروښدود او هدده يدې وارتېدږه     دښېدوبر

 .يې چوپړ ته وسپاره هده

ه لددده مشرسدددردار  کمکدددۍ شدددهزاديۍ ناروهددده نددده وه،هدددده داسدددې    

ښدده ويڼلدده چددې لدده  يېال،دددددلدده،چې دهددده دبددد طبعيددت يددې واورددوير

 .خپلې کوټې نه راو نه وزي

 :هدې پېدلې بوري ين ته ويلي و

پدوهېږي کده واډاره شدم پده هدده بده څده         ایپه ماشوم مې ډاردږم،خدد -

 .راشي

پده سدېمه    دليسده يدورې   )د مېړه پده کدورکې چدې    کمکۍ شهزاديۍ،

يدې لدده دې ډاره ندده شددوه   لدده چددې سددادده داسدې وير سددرخلدده  (کدې پددرول و 

هددده کدده څدده هددم لدده خسددره کرکدده لرلدده،خو خپلدده  کدده پدده دې ندده     .سددتلهاد

خسدر هدم لده هددې نده      .ه کدړې وه هېرکرکه ترې  ه چې ويرې او ډار داېدپوه

ه پسدددې سدددپکاوي کدددې   خدددو دهدددده کرکددده دهدددده پددده پرلددد    ،کرکددده لرلددده 

 هيسدې و کېدو رامېشتې دکمکۍ شهزاديۍ په ليسه يورې ک.رکېدلهو

ا شدوه او ور دې ور دې بده يدې لده هددې        پيدد پېدلې بوري ين سره مينده  له 

ولې او کله ناکله به يې له هددې نده هيلده کولده چدې ددې پده کوټده        تېرسره 

و هدم  دکړو وړو ا به زياتره وخت له هدې سره دخپل خسر دا.ه شيددکې و

 .لهددکله دخپل مېړه په اړه هږ

سددددونو يددددې دميزسددددپين  ين،چددددې پخپلويالليددددو الپېدلددددې بددددوري 

 :تويه وويل ښتنيزول،په پودستمالونه هوړ

لي مددې دي چددې  دددداور مېلماندده را روان دي؟ !الحضددرل سددردار او-

 .کى دیدلته راتلون زویسردار کورايين او دهده 

 :او ملنډه وويل دانيپه خواش سردار

کې ،دولتددي چدداروپدده مددا ...و اللتمدداب سددردار يددو خددوار زلمددى  دا ج-
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دلتدده څدده کددوي؟   بيددايددې  زویاوس ندده پددوهېږم، .ا کددړپيدددورتدده  ایيو دد

او يداهم  (کمکدۍ شدهزاديۍ  )ا وند وشي شهزاديۍ اليزا وته کرال ایکېد

ولددددې دلتدددده  زویماريددددا بدددده پوهېږي،خددددو زه ندددده پددددوهېږم   شددددهزاديۍ

پلدې لورتدده يددې چدې تکدده سددره   او خزمددا پده کددار ندده دی   زویراولي،دهدده  

 :شوې وه،وکتل او وې ويل

څدده در شددوي؟ناروهه يې؟يددا دهددده لعنتددي آلپدداتيچ پدده وينددا لدده دې    -

 .ډاردږې"وزيره"

 !باباجانه!نه-

که څه هدم پېدلدې بدوري ين،دخبدرو اتدرو پده ټاکنده کدې پاملرنده نده وه           

،دبداهچې پده اړه   هدر څده يدې ويل   هم چوپده پداتې نده شدوه،له      بيا کړې،خو

يې وکړه،تر هده چې تر هرمنۍ  ينهالې هوټۍ ستدده ،دنوې هوړددږوه

 .ښه شو لږ طبيعتنه وروسته دسردار 

هدده ديدوه واړه ميدز    .ته ورهدى  ديدن تر هرمنۍ وروسته دخپلې ناوې

دخسددر پدده .هددددناسددته وه او لدده خپلددې ماشددا نددومې مينځددې سددره هږ ترشددا

 .و هکه پکه او رن  يې والولليد

نۍ ښدکال اوس  دهددې پخدوا  . بدلده شدوې وه  کمکۍ شهزاديۍ خورا 

لي،شدونډې يدې وتلدې او    ددهومبوري يدې لو .و  ان بدرنګۍ ته سپارلى

 .لې وېسېدستريې يې پړ

 :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؟-

 !مننه،پالرجانه!نه-

  !ډدره ښه!ډدره ښه-

هده له کوټې نه وول او هدې بلې کوټې ته چې چوپړان به هلته کارته 
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الپداتيچ،دچوپړان هدده مشدر،چې مېلمده     .الس په نامه والړ وو،ورنندول 

 .بللى و،سرښکته همالته والړ و يې وزير

 .واوره موبېرته په الره کې واچوله-

تاسددددو ندددده هيلدددده کددددوم چددددې   لدددده !جاللتمدددداب.هوکې،واموچولدددده-

 .ه ناپوهې نه هده خبره کړې وه،ماهسې لئماوبښ

موسکا چې  هماهه،دهده السي، سېدسردار دهده خبره پرې او ومو

 :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

ياډيواندان او  .درسدې ماښام و چې سردار واسيلي ليسه يورې تده راو 

لدي تده   دهده هرک(پرشپکت بلله ليواله ژبهکپه )يې  ه الرهلويچوپړان چې 

الس پده الرو کدې    لویو،هده يې په شروشورپه ياډيو کې چې په ورهلى 

ې،د مداڼۍ خواتده بدريده     ېدد په اچولو شويو واورو کې پده سدختۍ خو  

 .کړ

 .سردار واسيلي او اناتولي ته جالجال کوټې،جال شوې وې

تول،خپددل پددو ي واسددکټ وويسددت او الس تددر مددال دميددز تددر شددا    انا

تدده کتددل او داسددې    ایناسددت،په برندددو ښددکلو سددتريو يددې نددامعلوم  دد     

هدده تده   .الدوزي  ایخبر چېدرې بدل  د    ایل چې دخيال مرهه يې خددښېدبر

خبدر   ایچدې خدد   څېدر خپل ټول ژوند ديوې خيالي خو پرله پسې لوبې پده  

دهه ظالم بوډا او دهدې  دهه راز.هددښېچا او ولې ورته جوړه کړې وه،بر

رات  هم ددهې لدوبې يدوه    سنيميراث وړونکې ته يې،خپل او بدرنګې

 ایدده په خير او خوښدۍ پد  به برخه يڼله او تووريې کاوه چې دهه هرڅه 

 :هده په زړه کې وويلته ورسېږي،
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ده،ولدې واده ورسدره ونده کدړم؟هېڅ تداوان نده        يده اهده چې داسدې بډ -

 .لري

ونې او سدددددودا سدددددره چدددددې دده  انګړتيدددددا وه، ږددددددره پددددده  دددددانجوړ

وخريلدده،عطر يددې ووهل،پدده خددورا وريددن تندددي او دنګدده هدداړه او ښددکلو  

دوه چوپړانددو چددې پدده  ددانګړي .راهددىجوړوشددويو څڼددو،دپالر کددوټې تدده 

تويه سردار واسيلي ته الس په نامه والړ وو،هده ته جدامې وراهوسدتې   

يدې   زویهمددا چدې   .ا کتلاو هده په  يرمن او مينه ناک هلچک شاوخو

هدده تده داسدې سدر وښدوراوه       ايېراننول په خورا ورين تنددي او موسدک  

 :ييوا،په زړه کې  ييواچې ته به 

 .ته مې همداسې په کار يې!آفرين -

اناتول،په فرانسوي ژبه،په داسې يوې ادآ چې يدواکې ددې سدیر پده    

 :کې به نور هم څو واره ويل شوي وي،وپوښتل اوږدو

 بې له ټوکو،دا نجلۍ په رښتيا ډدره بدرنګه ده؟!پالرجانه-

اادله خبدره داده چدې ددې مشدر     .اپلتدې مده وايده   دا پوره چټيدال دي، 

 .اوسيمهربانه او عاقل  وان په تويه و سردار په وړاندې ديوه

،زه  ددم او و م،هددوکې پددالره  کدده هددده ټرټددل او ښددکنځل پيددل کددړي  -

 .نه لرمو حواله ليدزه ددې بوډا د،يماوهمدا اوس درته 

 .خو دا په ياد ولره چې راتلونکې دې همدا بوډا پورې تړلې ده-

د چدوپړ پده   )په دې وخت کې دچوپړانوپه کوټو کدې نده يدوازې د وزيدر    

د رات  خبرخپور و،بلکدې   زوی او دهده د (وينا هماهه سردار واسيلي

شددهزاديۍ .د دواړو نجونددو دتوددويرونو انځوروندده هددم انځددور شددوي وو

ه ه کوله چې په خپدل  يې کوټه کې يوازې ناسته او هسې ماريا په خپله 

لده  په هينداره کې کتدل او  هدې .زړه کې دبل شوي اور شدلې ارامې کړي

 : انسره يې ويل
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پدددده اړه  دویو،چددددې را ي،ولددددې ليددددزا د ولددددې ليددددک ليکلددددى دوی

ه به څنګه مېلمستون کې دهددو  ؟زدهه شان يو کار شونى دی يااه؟ددهږ

شم چې  ان بده   الیهده خوښ شي،څنګه به وکوته ورشم؟که مې  هرکلي

عي تويه وساتم؟دهده دپدالر يدو هلچدک ددې لپداره بده و،چدې لده        بيط

 .ډاره شنډه شي

کمکۍ شهزاديۍ او پېدلدې بدوري ين،دهددو پده اړه ټدول معلومدال       

پده دې پوهېددل    هددوی .دماشا نومې  انګړې مينځې نه ترالسه کدړي وو 

،تانددده بشددره ،تددورې  مددى دیچددې دهدده  ددوان وزيرزی،پدده زړه پددورې زل   

د زيندو   که ښاهلى پالر يې په خواره خدوارۍ .لري اويڼې ورو ې ستريې

دختلو پده وخدت يامونده کشدول،ده لکده  دوان بداز پده چټکدۍ درې درې          

کدددۍ شدددهزاديۍ او پېدلدددې بدددوري کم.زينددې هدددده پسدددې يامونددده اچددول  

وروسددته پدده خورامسددتۍ چددې هددږ يددې پدده  ين،ددهددو خبرونددو تددر اورددددو

دشدهزاديۍ ماريدا کدوټې    ا ددا،هږددکې انګازې کولې،په هږوونهليزد

 .ننوتې ته ور

کمکدددۍ شدددهزاديۍ لددده خپلدددې وتلدددې خېټدددې او درندددو يدددامونو سدددره  

 :وړاندې الړه، ان يې په کټ کې واچاوه او وې ويل

 ؟ئ راهلل،پوهېږ هدوی!ئ پوهېږ!ماريا-

لده املده يدې     وارۍمېدد ې جامې چې د الويکمکۍ شهزاده نورنو هده 

 ل يدو خدورا ښدکلى کمديه يدې اهوسدتى      هاراهوسدت،نه بلکدې خپد   هر س

په بشرې کدې يدې دخوښدۍ او    .څڼې يې ښې په  ير سره جوړې کړې وې.و

يتددوب او خپتيددان تددرې کوچددان شددوي     مسددتۍ نښددې څريندددې او مړاو  

ډارونوتده  کې چې دپترزبور  بنخو په  ان جوړونې او په دې جامو وو،

. ېدددل ال بددراال کېدددل  ددانګړې شددوې وې،دهدددې دښددکال او مسددتۍ ړنګ  

ونکې جددامو کددې  لېدددپېدلددې بددوري ين،کدده څدده هددم پدده خپلددو هددومره ندده  
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يدې هدم دهددې ښدکلې څېدرې تده تانددتوب او ښدکال          بياا شوه ولې پيدرا

 :هدې وويل.وربښله

؟اوس بده  هلدى و تا خو ال هېڅ په  دان الس نده دی   !يرانې شهزاديۍ-

تاسددې  بايدد  يدا بمېلمسدتون تده راننوتل،   هددوی چدې   يدي واراشدي او وبده   

 .وایچې لږې جامې مو بدلې کړې  وای،ښه به دا ئورښکته ش

ه،زن  يددې وواهده چددې مينځدده  څېدد پا کمکدۍ شددهزاديۍ لده څددوکۍ  

يدې تکدل وکدړ چدې دشدهزاديۍ ماريدا دجدامو او         راشي او په خورا تلوار

 .جوړلو هم وخوري

دهددو دوو . لدو تدده وسدپاره  و دان يدې د پېدلددې بدوري يددن او ليدزا منګ    ...

هدده، تدر   .وبريښي ښايستهو دزړه له کومې هوښتل هده ښکلې او مېرمن

ديدوې پده خيدال کدې     (ليزا او بدوري يدن  ) هدویرنګه وه چې ددې کچې بد

ه،نو لده دې کبلدده يددې پدده خددورا  ددددتېرهدددې سددره دسديالۍ خيددال ندده  لدده هدم  

پدده دې سدداده توددور چددې پدده ښددکلو جددامو او     لېوالتيددا اودښددځو دذهددن 

کړي،هدددې تدده دجددامو پدده   ښايسددتهره شددي،بدرنګه بشدد الیسددينګار کددو

 . اهوستو اوسينګارکولوکې ه ه کوله

 :څن  له خوا شهزاديۍ ته په کتو کتو کې وويل ليزا،د

تده  .نه دی ښايستهدا کميه رښتيا هم ! ،زما يرانېيماورښتيا  ! نه-

شدي ندن دې دبخدت     ایدکېد .چې هده راوړي يهوالري،و يالبي کميهيو 

چدور ښده نده    ،دا ډددر روښدانه ده،دا خدو    نه،نه.ورځ وي،ستا دقسمت ورځ

 .دی

،هده دشهزاديۍ څېدره  نه و،هده کميه نه و ښايستهخوهده څه چې 

پېدلې بوري ين او کمکۍ شهزاديۍ،يوه هدم پده دې    او ټول  ان و،مګر

يې کاوه چې،که په ويښتو يې شنه پټاره راخوره کړ ل او توور ېدنه پوه

دسددتمال ،پدده قهددوي  ،اودهدداړې شددينبخون  ئ،اوربددل يددې پورتدده ووه ئ
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دواړو  هددوی .شدي  ښايسدته او ندور نورهرڅده بده ښده او      ئکميه راپردږد

او د اندددام ناښددکالوالى ه کددړې وه،چددې د ډار شددوې څېددرې حالددت  هېددردا

کده هرڅدومره د قداب اډانده او شداخوا      .شدي  هده څه نه دي چې ښکلي کدړل 

لده دوو درې واروه  .هم منځپانګده هماهده وي چدې وي    يېبياښکلي شي،

ار بدلولو نه وروسته چې هدې په خوښده هداړه ورتده کېښدوده،کله     سينګ

ده ښدتودهه ډول سدينګارده  دوي)چې يې کوڅۍ په ککرې ورټدولې کدړې  

 (او خواخددوږي يددې لدده منځدده يددوړه   څېددره چددور بدلدده او دهدددې سددادوالى  

،کمکۍ شدهزاديۍ پده خپدل    ددد شينبخن شال پده قهدوي کمديه راوهوړ   

مه يونځه او آخوا دشدال څندډه   الس دې خوا دکميه کو ښايستهواړه او 

خپدل سدريې دا    لږ ښکته کدړه،دوه درې واره،لده هددې نده تاوراتداو شدوه،      

کدې يدې دواړه    ایخوا،کوږ وږ او هده يې په  ير سره وڅارله،په پد خوا،ا

 :السونه په ناهيلۍ سره پورته واچول او په زهرده يې وويل

هدده پدده هما، ته،زمدداداسددينګار،چور تاتدده جددوړ ندده دی،   ندده ماري،-

هيلده  .کمديه کدې ترهرڅده زياتده خوښدېږې      کيون لېدره رنګه اي ور ني

مدخ يدې کاتيدا ندومې مينځدې تده       .کوم،هيله کوم داکار زما په خاطر وکدړه 

 :ورواړاوه او وې ويل

پېدلدې بدوري   . ره رنګه کميه ورته راوړهايدشهزاديۍ هده !کاتيا -

 .ين،اوس نو يوره چې زه يې څنګه کار جوړوم

 کېددونکي، لده خپدل ندوي    هده ،چې بردښېدهداسې دهدې له موسکا 

 . شهکار نه مخکې له مخکې خوشاله ده

کمدديه راوړ،شددهزاديۍ ماريددا    خوکلدده چددې کاتيددا هوښددتل شددوی    

ا او چوپده دهينددارې مخدې تده ناسدته وه،خپلدې        ېدد هماهه شان بدې خو 

ل يدې چدې اوښدکې يدې پده سدتريو کدې        ليدد کتدل او   يدې پده  يدر   ې تده  څېر

 .و او ساندو ته يې  ان جوړاوهډنډ،شونډې په ردږدي
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 :پېدلې بوري ين،وويل

 .وخو ېږه يرانې شهزاديۍ څه درباندې شوي دي،لږ-

ه کميه واخيست ،دشدهزاديۍ  کمکۍ شهزاديۍ،د مينځې له الس

 :مارياخواته ورهله او وې ويل

 ...اوس به ويورې چې ټول کارونه په څومره آسانۍ جوړوو-

 :شهزاديۍ وويل

 ...ئوازې مې پردږدي!ئپرې مې ږد!نه -

 :کمکۍ شهزاديۍ وويل

 .لږ تر لږه دا دخپلو ويښتو سينګار بدل کړه-

 :يې وويل بياهدې پېدلې بوري ين،ته په يو ډول مالمتۍ وکتل او 

دهده راز  لده  ما تاته وويل چې دماريا بشره،له هدو بشرو نده ده،چدې   -

ې سددينګارونو سددره جددوړه ندده ده،ااددال ندده جوړدږي،هيلدده لددرم چددې بدددل يدد

 .ئکړ

له، واب نيوشهزاديۍ چې په خورا خوارۍ يې دخپلو اوښکو مخه 

 :ورکړ

 .دهه شيان ماته هېڅ اهميت نه لري!ئيوازې مې پردږد-

دهدددې هددږ داسددې دردمندده او زهددرده انګددازه لرلدده چددې دالوتونکولدده    

دهددې بادامي،ښکلوسدتريوته    هدوی.خوښيو ډک اوازونه يې آرام کړل

ته  ير وې،وکتل،په  دویکې او په زاريو چې له اوښکواو انديښنونه ډ

 .دې پوه شول چې ټينګار بې گټې او آن دبې رحمۍ نښه ده

 :کمکۍ شهزاديۍ وويل

 .ګار دې بدل کړهسنيښتو دوي،دا ئکه نور څه نه کو-

شددهزاديۍ ژبدده ال پسددته اوخددوږه کددړه،مخ يددې پېدلددې بددوري ين،تدده      

 :ورواړاوه او وې ويل
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دهده  لده  شره،له هدو بشرو نده ده،چدې   ما تاسو ته وويل چې دماريا ب-

راز سينګارونو سره جوړه نه ده،ااال نه جوړدږي،هيله لرم چدې بددل يدې    

 .ئکړ

 : واب ورکړ نيسيدخپلو اوښکو مخه و الیماريا چې نه يې شو کو

 .دهه شيان ماته هېڅ اهميت نه لري !ئيوازې مې پردږد--

چدې   مندي پېدلې بوري ين او کمکۍ شدهزاديۍ پرتده لده دې چدې دا و    

 ...شهزاديۍ خورا بدرنګه ده بله چاره نه لرله

هدې نه يوازې خپل ويښته جوړ ...شهزاديۍ ماريا،يوازې پاتې شوه

هيندددارې کددې يددې هددم خپلددې څېددرې تدده لدده کتددو ندده ډډه         پدده ندده کددړل،آن  

هدددې سددتريې او السددونه ښددکته واچددول او همداسددې چوپدده پدده        .وکددړه

تکدړه او لده رازونونده ډک     هددې خپدل مېدړه ديدوه    .خيالونو کدې ډوبده شدوه   

ه خپلدې لده    انسدر لده  پياوړي  وان پده تويده تودور کدړ چدې هدده ناڅاپده        

خدورا تدوپير   يدې  نده   نيدا ته چې ددې لده د  نياد ښاديو نه ډکې هيرمعمولي

خپل ماشوم دخپلې مينځې دهدده ماشدوم پده بڼده چدې پدرون       ،ييبيالري،

څنګده   پلترخټټر يې کېښکاږي او خپل مېړه  لى و،تووروي،پرليديې 

لده هدده او خپدل ماشدوم نده خپدل        الیداسې والړ انګېري چدې نده شدي کدو    

 : انسره ويلله ،هدې ک يوه شېبه هم وشلويخوږ هلچ

نده دي،زه خدورا سداده او ناښدکلې      شدوني داسې يو څده هدېڅ   ، اما نه-

 .يمه

په دې وخت کې د دروازې له شدا نده ديدوې مينځدې هدږ شدو چدې ويدل         

 :يې

،اوس سددردار لدده خپلددې کددوټې ندده    ئراشددتدده  ای،چددئوکړ مهربدداني-

 .راوزي

شهزاديۍ ماريا خپلو خيالو او توورته په پدام سدره پده وحشدت کدې      
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تده   ایه او مخکې لده هدده چدې ښدکته الړه شدي،دلمانځنې  د      څېدپا. شوه

رڼدا پدرې    تده چدې د وړې شدمعې    يلاخړ شدم  لویدحضرل مسيو .ورننوته

کېښددودل اوڅددو  السددونه يددې ددعددا پدده نښدده يددو پربددل . يددر شددوه ،لدده لېد

دشهزاديۍ ماريا په يويل کې دشک .لهدددقياې دهده په وړاندې ودر

لدده هددده دمينددې لدده لددذل نه،    يدداا.و يددو زورو توفددان را الددوتى   ديدداو ترد

کلده بده يدې چدې د      ؟ي شدي اخيسدت دنارينده لده ميندې نده خوندد       مکنۍ او 

هددده نيکمرواده پددده اړه فکدددر کاوه،هدددده بددده دکدددورنۍ او ماشدددونو پددده       

ې ډوبه شوه،خو دهددې لپداره تدر ټولدو نده سدتره، لده رازوندو نده          خيالونوک

هدددې بدده چددې څددومره لدده  .ميندده وه نيدداهيلدده ددې د کېډکدده او زړه سددو ون

زه نددورو او آن لدده  ددان ندده ددهدده رازدپټولددو ه دده کوله،پدده هماهدده اندددا     

 :له  انسره به يې ويل.دهکې به،هده په دې کې ال پسې پياوړې

احسداس   انيشم په  ان کې دهه شيط یال،څنګه کويهاه خدلوياې  -

دتل لپاره دهو لعنتي خيالوته شا کدړم چدې   شم، الیڅنګه به وکو و پم؟

دې ال دا  لمانځندده او ارادې تدده هدداړه کېددږدم؟   يددهاپدده آرام زړه سددتا بددې پ  

دهدو وابونه ددې پده خپدل   ( ج) ته نه وې رسولې چې پاک ایپوښتنې پ

 :زړه کې وروندښتل

اړه،مددده يدددې لټوه،لددده يبڼدددۍ او رخدددې  دددان هدددېڅ څددده  انتددده مددده هو-

تاتده ناڅريندده وي،خددو    بايدد سداته،خپل او دندورو راتلدونکى برخليددک    

 ای،که د خدد ئداسې ژوندد کدوه چدې دهدرې پېښدې زهدم تده چمتدو واوسد         

،چمتو اوسده او دهدده   ييااراده دا وي چې تا د واده په مسدووليت وآزمد  

 .ارادې ته هاړه کېږده

پدده زړه کددې )ښددوونکو خيددالو سددره مددلشددهزاديۍ ماريددا ددهددو آرام ب

 ريدو سدوړ اسدويلو وکړ،پد    (وپه هيله دددمنع شويو هيلو دهوړ نياددې د

لده  د جدامو او ويښدتو   .سدتلو  دان مبدارک کدړ    ايټټر يې داليب دنښې په 
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مېلمندو سدره   لده  ه پرته، بې لده هدده چدې دا فکدر وکدړې چدې اوس       سينګار

 يددو ويښددته هددم پرتدده  لدده ارادې ایمخددامخ کېږي،پدده دې هيلدده چددې دخددد 

 .کېږي، ښکته شوه او هدو ته ورهله يهادانسان په سر کې نه بې  
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راننوته،سدردار واسديلي او دهدده    ته کله چې شهزاديۍ ماريا کوټې 

له پېدلې بوري ين او کمکۍ شهزاديۍ سره پده سدختو خبدرو اتدرو      زوی

ه اودراندده ياموندده يددې    ېدددهددده چددې پدده پوندددو خو   .او مرکددو لګيددا وو 

کمکدۍ  ل اوڅېدپېدلې بوري ين پانارينه او ل،کوټې ته راننوته،ستاخي

 :شهزاديۍ هده مېلمنو ته ور وپېژندله او وې ويل

  !دا هم ماريا-

سدردار  هدې د.ا ټولو ته وکتل،ښه په  ير او ژورکتلشهزاديۍ ماري

و ديدوې شدېبې لپداره وچده او بدې      ليدد لده چدې ددې پده    ليدواسيلي بشره و

کمکدۍ  .ريدې دخوښدۍ څپده پدرمخ راخدوره شدوه      خدو ډددر ژ  ، ا شوه ېدخو

لده  په لوستلو لګياوه چې دماريدا   اهېزشهزاديۍ ته يې وکتل چې دهده 

پېدلې بوري ين،چې  هدې،.راڅريند شوی و،څېرو  دمېلمنو پرنه لوليد

پده څېدر   هلچک سره لکه ديونګرۍ  کياو مينه ناک لټون ښکلوخپلو  له

 . ړې نه وهشرنګېدله او اناتول ته يې کتل هم هېره ک

ه،هددده يددوازې د يددوې ښددکلې    ليدل،خو هددده يددې ندده   ليدددهدددې ټددول  

څېرې،شډلې  وانۍاو کوټې ته ددې دراننوتو په وخت کې ددې خواتده  

ونکې يددوې دنګددې ونددې پدده تويدده ددې سددتريو تدده  څېددد راپددا پدده کددراره د

هدې ته ور وړاندې شو او هددې   ،تر هرچالومړی،سردار واسيلي.هددتاو

هدده يدې   .ددې په وړانددې ورخدم شدوي و،ښدکل کدړ      يې تک شين سر چې

هدې يې څېره ياد  . واب يې ورکړ الس ښکل کړ او دهدې دستړې مشې
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خو شهزاديۍ ماريدا الهدده تده پده     اناتول وروړاندې شو، بيا.ته وسپارله

ه چددې يددوه پاسددته الس يددې لدده  يددر ندده وکتلي،يددوازې يددې دا احسدداس کددړ

لده خپدل سدپين     ېنرمۍ يد  وراکود او په خپرته،په کلکه الس کېښ نرمۍ

ويښددته پددرې   کددياو زړه وړون هوړ شددوي،ښددکليسددره چددې ژيړ،  تندددي

کلده چدې ماريدا هددې تده وکتل،دهدده ښدکال دا        .آشدناکړ  شوي و، هخوررا

آناتول،دښي الس يوه يوته دخپل لنډ کو  په تړلې تڼۍ کدې  .حيرانه کړه

بلدې  ،اوږې يې وتلې،خپله يوه پښه يې چدې تر ايستلىاچولې وه،ټټر يې 

خو يددې پدده نرمددۍ خو اوه،پدده چوپدده خولدده، وروسددته و،ښددوروله ،سددر لددږ

يې پده خدورا  يدر داسدې شدهزاديۍ تده کتدل،چې يدواکې اادال           خوښۍ

بدى  ژ اوخدوږ  کيحاضدر  وابده،ټو  آنداتول ، .په اړه هېڅ فکر نه کويدهدې 

نعمت څښتن هدم و اوهدده آرامدي     نهاديوبل در خوهده په بنډارونوکېو،

خپله پښده يدې ښدوروله او پده     .ته هم هده چوپه خوله ودل...اوپه  ان ډاډ و

ه چدې هدده تدر    دښدېد داسدې بر .خورا خوښۍ يې د شهزاديۍ څڼو تده کتدل  

 :ييوا و، شي همداسې چوپه خوله پاتې شي او په زړه کې الیډدرې کو

کدده دهدده چوپتيددا پدده چددا يراندده تمددامېږي،زه يددې پددروا ندده لرم،ښدده بدده  -

 .داوي چې خپله وهږدږي

سره په خبرو او کړو وړو کې داسې و،چدې پده هددو کدې     هده،له ښځو 

هددده پدده خپلددو کددړو،  ...يددې دپلټنددې،ډار او آن دمينددې احسدداس راپدداراوه  

 :ييوايواکې هدو ته 

تاسوپېژنم،پېژنم،ولې  ان ته زحمت ورکړم،تاسو پرته له دې بل څه 

 .ئهيله نه لر

 او)شي د انداتول پده خيدال کدې بده دهده شدان خيالونده نده و          ایخو کېد

شي په رښتيا به نه و، که هده هېڅ کله خپل ذهن چور پده څده نده     ایکېد

ماريددا هددم .خددو دهددده حالددت او کددړو وړو ددې ښددودنه کولدده  (مشدددوالوو



 

558 

دهددده دا حالددت احسدداس کړ،نددو لدده دې کبلدده ددې لپدداره چددې هددده تدده دا     

پدالر سدره يدې    لده  وښيي چې دا هدم دهددې دميندې پده خيدال کدې نده ده،ندو         

څه هم خبدرې هسدې دهرڅده او هرچدا پده اړه وې،خدو د       که .خبرې پيل کړې

کمکۍ شهزاديۍ دخواږه هږاو دهدې له سپينو هاښونونه دپستې نرې 

 ...ته ت  له برکته،ډدرې تودې وې،ويښتو لرونکې شونډې پاس خوا

 :کمکۍ شهزاديۍ په فرانسوي ژبې،سردار واسيلي ته وويل

کدو نده پدوره    دادي اوس مدوږ ستاسدو لده مر   !ښه دادي يرانه شدهزاده -

حال دا چې د آنت په بنډارونو کې له دهه خوند نه،بې برخدې   خوند اخلو،

،هددده آنددت يادوم،هددده مددو   ئوو، کدده تاسددو هدددو بنددډارونو تدده ندده راتل   

 ياددږي؟

خو پام مو اوسه چې مدا د آندت پده څېدر نده      !خود مې ياددږي !هوکې_

 .ئو ته وريډکړاندريدسياست ن الیشي کو

 يز؟م ایاو هده زموږ،د چ-

 !هوکې!هوکې-

 :کمکۍ شهزاديۍ مخ اناتول ته ورواړاوه او له هده نه يې وپوښتل

؟او خپلدده يددې سددتريه  ئنددو تاسددو ولددې هې کلدده د آنددت کددره ندده راتلدد  -

 :کېښکودله او زياته يې کړه

ونکو ددد هېرليت،ستاسدو د نده   ايپوستاسدو ورور، !هو کې پوهېږم-

تدده وڅنډلدده او خپلدده يوتدده يددې هددده  !هددوکې هددوکې.چدداره راتدده ويلددي دي

 :زياته يې کړه

 .نه ښه خبره يمه نيوآن په پاريه کې ستا له شيطا-

لده ،چدې يدواکې    نيوراو واسيلي شهزاديۍ داسې لده مړوندده  سردار 

 :ته يې وويل زویاوخپل  نيسيو مخه ېدتښتدپه زور دهدې 

تاته نه دي ويلي؟دا يې نه دي درته ويلي چې هده څنګده  ليت ال ايپو-
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و،داسددې لکدده لېونى؟خددو شددهزاديۍ هددده لدده کددوره   پدده شددهزاديۍ مددين

او په دې وخدت کدې يدې مدخ شدهزاديۍ ماريدا تده ورواړاوه او        .و ايستلى

 :وې ويل

 .شهزاديۍ دټولو ښځو په مين  کې لکه سره زر داسې ده-

ين هم وخدت هسدې لده    و،پېدلې بوري  اوداچې دپاريه نوم ياد شوی

رکدددې تددده وريدددډه  و ماو ه ددده يدددې وکدددړه چدددې دندددور  السددده نددده و ورکدددړی

 :ته اجازه ورکړه له اناتولي نه وپوښتي شي،نو که يې  ان

مدو  هده ښدار   ياا؟ ئ ياستډدر وخت کېږي چې له پاريه نه راهل ياا-

  و؟ خوښ شوی

،پددده يهوا دددواب و ل پددده خدددورا لېوالتيدددا دفرانسدددوي نجلدددۍ   آنددداتو

هددې سدره خبدرې    ته وکتل او دهدې دمينې په اړه يې،له هدې  يېاموسک

و ،په زړه کې ويلي و،چدې  ليدناتول د ښکلې پېدلې بوري ين،په ا.وکړې

هدم ژوندپده زړه پدورې    پده ليسده يدور کدې      ان دلته به له داسې ښکلې سدره 

 هماريدا سدر  لده  هيله مند يدم کده    حتي خورا بده نه ده،.وي،عجيب شى دی

عجبه ښکلې نجلدۍ  .  انسره راوليله واده هم وکړم،هده خپله دامينځه 

 . ده

ې،فکر يدې  ل،چې په تلوار په خپله کوټده کدې جدامې بددلو    مشر سردار

ددهددو مېلمنددو راتدد  دهددده .واهدده او پدده دې چددرل کددې و چددې څدده وکددړي 

 :ه او ويل يېېد انسره بنګله هده  .و خټه کړی طبيعت

لددده مانددده څددده  هددددوی يدددې دماڅددده کېدددږي؟ زویسدددردار واسددديلي او -

يدې څده   ،ندو زوی بده   دار واسيلي خويو الپدو اوتدت سدړی دی   هواړي؟سر

سدددوهال وي؟هدددده دې خبدددرې خوابددددی کدددړی و چدددې ددهدددو مېلمندددو       

پوښددتنه راسددپړلې   کددېرات ،دهددده پدده زړه کددې يددوه جددړه او تددل زورون   

دا وه چدې   پوښدتنه  . دان هدوالوه  په هددې  ،ده تل وه چېداهده پوښتنه .وه
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لورشددهزاديۍ  لدده خپلددېبدده کلدده دې تدده چمتددواو راضددي شددي چددې  دی يدداا

ته ورکړي اوکنه؟ هده هې کله دې ته نه چمتدو   ماريا نه جال او هده مېړه

ده چددې ددې پوښددتنې پدده اړه سددپين وهږدددږي او هدددې تدده پدده ډايدده او   کېدد

 ،پده به ه چدې دی ېدې پوهک، که هده مخکې له مخييوازهرده  واب و

ه کدددار لدده حادد  ه کددار اخلدددي او پدده دې برخدده کددې     لدده حادد   کددې  کددړه پرددې 

دده دژوند لده دريد  سدره    نه،نه يوازې دده دزړه له هوښتنې بلکې اخيست

خپلدې  لده  ژوندد کدې    ور ندي اندرويچ که څه هم په  الینيکو.اړخ نه لګاوه

خپدل  د شهزاديۍ ماريانده پرتده يدې    هللور سره لږه خواخوږي ښودله،خو 

 : انسره ويلله هده به .نه شو الیهم کوژوند توور

لکدده دا ليددزا چددې  ولددې مېددړه وکددړي؟ددې لپدداره چددې بدمرهدده شددي؟ -

ليدزا   يدا ا (ا کدول اوس يرانده خبدره ده   پيدد دښده مېدړه   ) شوې ښځه اندرېد

ده؟څدددوک بددده پددده هددددې مدددين شدددي؟حماقت دخپدددل قسدددمت نددده خوشددداله 

شي کوم څدوک هدده، دهددې دکدورنۍ دنامده او يداهم        ایدکې،هوکې دی

  ينددې پېدلددې ټددول ژونددد بددې مېددړه ندده    يدداادشددتمنې پدده خدداطر وکددړي او  

 .هدې هدم دي  نيکمر هددو  پاتېږي؟ دهه بې مېړو پاتې پېدلې،تر مېړوښدو 

م خيال تده راهلده چدې دهده  ندډول      دجامواهوستو په لړ کې يې دا خبره ه

چدې  ه،داښدکاره خبدره و  .ا کويپيدکار،چټک  واب ويلو ته اړتيا  شوی

و،چدې دهددده   لدده  انسدره راوسددتى ددې لپداره   زویسردارواسديلي خپددل  

 کيلددور ورتدده وهددواړي اونددن او سددبا دمخددامخ سددپين  ددواب هوښددتون    

 : انسره ويلله ده ه.وو

،پدده دې اړه څدده ندده   دريدد  خاونددد دی  نيززوم دکورنۍ،نددوم او دټددول -

 .هده زما دلور وړتيا لري؟ښه دا به ويوروياواخ ،يماو

 : وروسته يې په لوړآواز تکرار کړه

 .ښه دا به ويورو، ښه دا به ويورو -
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او دتل په شان په چټکو يامونومېلمستون تده رانندول او ډددر ژريدې     

ه پام هم يې دکمکۍ شهزاديۍ دجامو بدلون ت.لوهلچک وزهالوهپه ټو

لددددده،هم دماريدددددا ليدپټددددداره و شدددددو،هم يدددددې دبدددددوري بن،دڅڼوښدددددکلې

جددوړونې تدده  يددر شددو،د بددوري بددن او اندداتول تددرمن         دويښتوناښددکلې

خودټولو ترمن  په خبدرو   ونکې موسکاوې هم ترې پاتې نه شوې،ليدبد

پده  .ل يې هم تر سدتريو شدول  دکېاترو کې دخپلې شهزاديۍ يوازې پاتې 

 :خورا قهر يې خپلې لورته وکتل او په زړه کې يې وويل

او !احماې ته يوره له  انه يې څه جوړ کړي دي؟شرم او حيا نه شدته -

 !هده ااال ورته يوري نه

 :او وې ويل دسردار واسيلي خواته ورهى

  .و نه دې خوشاله شومليد،له ئشه م سالم،ستړی-

ادل له مخې تل ژرژر،ډاډمن او بې لده تکلیده   سردار واسيلي چې دع

 :وويل ه،ددهږ

او تاسدو تده    ئهيله لرم چې په هالمې يې ومن ،زوی دويمزما  دا دی-

 .يران واوسي

 :ويچ،اناتول ته وکتل او وې ويلاندرد الینيکوسردار 

کددړم او خپددل هومبددوری يددې    راشدده چددې ښددکل دې  !آفددرين! آفددرين -

 .وروړاندې کړ

کړ او پده خدورا لېوالتيدا، ير او آرامدۍ يدې هدده تده        بوډا مچ داناتول 

کتل او دې ته ستريه پده الرې و،لده هدده نده هدده عجدب څده ويدوري چدې          

 .پالريې ده ته دهده يادونه کړې وه

،د اوږدې څدوکۍ  ای د  ينيخپل هميش ويچ پراندرد الینيکوسردار 

لده   څدوکۍ تده پده اشدارې سدره يدې       کدې په کنج کدې کېناست،السدتي لرون  

هيلدده وکددړه او لدده هددده يددې دهېددواد   واسدديلي ندده پرهدددې دناسددتې سددردار 
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کده څده هدم هدده داسدې      .ويو حداالتو پده اړه پوښدتنې پيدل کدړې     دسياسي ن

خدو   ،ښودله چې يواکې دسردار واسيلي ټدولې خبدرې پده پدام سدره اوري     

دسدردار واسديلي دخبدرو    .ورکتدل کله ناکه به يې شدهزاديۍ مارياتده هدم    

چدې، او   کدي پوتسدام نده داسدې لي  له چې،جمله يې تکرار کړه  وروستۍ

 :او هدې ته يې وويل ر خواته ورهى،دخپلې لوڅېدناڅاپه پا

تدا ددې مېلمندو لپداره     آه؟ !تا مېلمندو تده  دان داسدې جدوړ کدړی دی      -

 خددو دهمدددې !ډدرښدده يددماوخپلددې څڼددې داسددې بدددلې کړي،ډدرښدده،تاته   

ه نده  پرتد  چې نور ندو زمدا لده خوښدې او مشدورې      يماومېلمنو مخکې درته 

کمکدۍ شدهزاديۍ چدې تکده سدره      .جامې او ويښته بدل کدړې  الیشي کو

 :دهدې مرستې ته ور ودانګل او وې ويل، اوښتې وه

 .دا زما يناه ده،دا ما هده سينګار کړې ده!باباجانه  -

وويچ،په خورا درنداوي خپلدې نداوې تده وکتدل      اندرد الینيکوسردار 

 :ويلاو په داسې حال کې چې پښه يې ډبوله هدې ته و

ستاسددو خوښدده چددې هرڅدده کددوي،وې کړئ،خددو لدده هدددې ندده داسددې      -

 .احماه شيشکه مه جوړوي

هدددده الړ اوبدددې لددده هدددده چدددې نوردلدددور لددده اوښدددکوډکو سدددتريو تددده    

 .کېناست ایويوري،په خپل  

 :سردارواسيلي وويل

 .نګار دشهزاديۍ سره سخت لګىداسيتوور کوم چې -

 :او وې ويل ړاوهمخ اناتول ته وروا وويچاندرد الینيکوسردار 

ندوم دې څده دی؟دلتدده راشده چدې لددږ     ! وانده شددهزادييه !ښده پالرکده  -

 .سره آشنا شو دزړه خواله وکړو چې

 :آناتول په زړه کې وويل

او پدده خندددا خندددا دمشددر   څېدددپا.همدلتدده ده چددې لددوبې پيددل کېددږي -
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 .څنګه کېناست تر سردار

هدده نده   مشر سردار چې له نېدږدې نده پده  يدر  يدر انداتول تده کتل،لده         

 :وپوښتل

مې دي،چدې بهرکدې دې زده کدړې کدړي      ليدداور!هوکې ماته يرانه-

کددړو ه دي،ندده لکدده مددوږ زړو هوندددې، ان او پددالر دې يددادوم،چې د زد    

تاسو په سدواره پدوځ   !يرانه يهوالپاره به کليساته ورتلو،ښه اوس راته و

 کې افسر ياست؟

 :رکړ واب و له،نيويې دخپلې خندا مخه اناتول چې په سختۍ 

 .س مې عمومي پوځ ته  ان بدل کړی دینه،او -

،دزړه لدده کددومې او پدده رښددتيا   ئتاسددو هددواړ  يعنددي!ډدددر ښدده !ښدده -

اوس جګدددړه روانددده  !ښددده ده!ئاو وطدددن تددده خددددمت وکدددړ   ( شددداه)څدددار

ندور ندو زړور  واندان دا ښده يڼدي چدې د زړه لده کدومې خدددمت         !آفدرين !ده

 ؟ئڅنګه جبهې ته  !وکړي

کده څده هدم زمدوږ هوندډ تيارسدى       .نده  دم   جبهې ته!نه ښاهلي سرداره-

او  پدالر تده مدخ ورواړاوه    يېاپه خندد ...يم بدل شوی...،خو زه هده ته شوی

 :وې پوښتل

 يم؟ پالرجانه چېرته بدل شوی-

 :وويچ،وخندل او وې ويلاندرد الینيکوسردار 

 ...يم؟هه،هه پالرجانه چېرته بدل شوی! ښه خدمت!آفرين-

 الینيکدو کدړس وخنددل ،خدود سدردار     آناتول ال پده لدوړ آوازپده کدړس     

وويچ تندددی ناڅاپدده تريددو او بشددره يددې بدلدده شددوه او آندداتول تدده يددې  اندددرد

 :وويل

 .ئشي الړ ش یکوال-

 .آناتول په خندا خندا بېرته ښځو ته ورستون شو
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 :مشرسردار ،سردار واسيلي ته وويل

 !ډدرښه!،آپه بهر کې روزلى دیهده  سوتا!ښه

هدده مدې وکړل،خوهدواړم    هدوی تده مې، دل،کېد څه له السه  زماچې -

 .هدې خوراښه ده،زموږ ترچې دبهر روزنه يماوو

ي،ټددول پدده نددوې    اوسددنۍ زماندده کددې هرڅدده بددل ډول د     پدده   !هددوکې-

هددده سددردار .را دده چددې زمددا کددوټې تدده الړ شددو  .هددوکې ښدده  ددوان دی .بڼدده

 .او خپلې کوټې ته يې راوست نيوواسيلي له څنګلې و

يدوازې پداتې شو،سمدالسده     سدره  مشر سدردار له سردار واسيلي چې 

 .يې خپله هوښتنه ورسره يډه کړه

 :وويل دانيمشر سردار په خورا خواش

؟ما هده  انته سداتلې؟له  لېنيوڅه فکر کوي،چې ما دهدې مخه  ته-

 :نه شم؟هده په خوابدۍ دوام ورکړ الیشوکوجال هدې نه زړه 

اتدده هددم دا سددبا بدده مددې چ وایخپلدده يددې توددور وکړه،کدده زمددا پدده زړه  -

،زه هواړم خپل زوم ښه وپېژنم،ته خدو  يماو،خو تاته په ډايه وایورکړې 

،سباته به ستا ترمخې دهدې نده  يماوزما په هيلو پوهېږي،هرڅه په ډايه 

بده دې همدلتده    زوی،که يې خوښه وه،ييواوپوښتم،چې ماريا خپله څه 

يوڅه موده پداتې   بايدپاتې شي،چې دواړه ښه سره آشنا شي،هوکې هده 

کدړل او   فده  هده دپوزخند په تويده .به يورو بياپردږده چې پاتې شي،.شي

په امدانۍ پده وخدت     ایسره دخد زویخپل له په هماهه درانه آوازيې چې 

 :وويل چيدهکړي و، په  چيدهکې 

 څه؟ يېازم.پردږده چې واده شي،زه يې هېڅ پروانه لرم-

د خپدل   سردار واسديلي،دچاالکه سدړي پده چم،چدې خپلدې هوړمدالۍ      

 :،وويلينيه واهېزبې  په وړاندې کچيمر

چدې تاسدودخپلې پدوهې لده برکتده دهرچدا لده زړه او         يدم اوداپه ډايده  -
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،هددده يوپدداک چددې آندداتول نابددده ندده دی  يددماو،هددواړم و رواندده خبرياسددت

 .او خپل دی زویزړی،مهربانه او ښه 

 !ښه ده،وبه يورو-

ه لکه هده شان چدې تدل يدووزرې ښدځې،د ډددر وخدت لپداره دندارينو ند         

و درې مېشددتوويچ پدده کددورکې اندددرد الینيکددولددرې پدداتې وي،د سددردار 

ا کېدو سدره دا احسداس کدړه چدې دهدده تدر       پيدواړو ښځو هم د اناتول په 

دهدو دتیکر،احسداس  .ژوند، ژوند ته ورته نه و دویا کېدو پورې دپيد

دهدو ژوند چدې  .و يوه شېبه کې ناڅاپه له برابره شویاوڅارنې توان په 

ناڅاپدده درڼددا پدده څپددو کددې    ه وختدده پدده تددورتم کددې ډوب و، يددواکې ترهددد

ښدتو دسدينګار پده    دويشهزاديۍ نور نو چدور دخپلدې بشدرې او    .ولمبېد

 زړه راښدکونکې دهددې ټدول پدام دهدده نارينده ښدکلې او      .اړه فکر نه کداوه 

آنداتول هددې تده    .شو،ددې مېدړه شدي   ایو چې کېد څېرې  انته وراړولى

هددې پده دې خبدره    . هدښېدپه تويه بر ه،زړور او ډاډمن  واننيتديوپاک 

 ....ښه ډاډ درلود

 : انسره به يې ويلله 

دهده په وړانددې خدورا بدې پدروا او سدړه نده يدم؟زه هدواړم چدې           زه ياا-

نورنو دزړه له تل نه  ان هده تده خدورا نېدږدې     ډدره حياناکه واوسم ، که

ددږي او  ،چې زما دزړه په تدل کدې تېر  ڼم،خو هده له هده څه نه ناخبره دیي

ماريدا، ه ده   .شي داسې توور وکدړي چدې هدده مدې نده خوښدېږي       ایدکې

 .يې نه شو الیو اوسي،خو کو ه ته مهربانه او خواخوږیکوله نوې مېلم

 :آناتول هدې ته کتل او په زړه کې يې ويل

 .چې څومره بدرنګه ده!خواره -

خو دپېدلې بوري ين،انديښنو چې هده هم د آنداتول پده راتد  خدورا     

داڅرينددده وه چددې دهددې نجلددۍ چددې     .یيددت الرهکيشددوې وه،بددل   لېوالدده
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انو پدده ټولندده کددې يددې کددوم دريدد  ندده الره،ندده کددوم خپددل     لويدددمخددورو او 

خپلوان،نه ملګري او نه کور کورنۍ لرلده،داتکل نده الره چدې ټدول ژوندد      

کددړي او يددا هددم   تېددروويچ او هددده تدده پدده کتدداب لوسددتلو  اندددرد الینيکددو

هده له مودو مودو ديوه روس شهزاده .سيدشهزاديۍ ماريا مينځه واو

له ي اويلاچې هده راشي،دا زړه پرې ب...ناسته وهه رات  ته ستريه په الر

 .و دادې اوس دهه شان يو شهزاده راهلىاو   انسره يې بوزي

لې ددزده وه چې له خپلې ترور نه يې اور کيسهدپېدلې بوري ين،يوه 

و داسدې وه  خد  کيسده .ځورولده په خپلو خيالو کې ان کيسهوه او هدې دهه 

سدړی سدره تللدې وه     ه پدردي يوپرتده، لده واده  چې ديوې خدوارې مدور لور،  

پېدلې بوري ين زياتره وخت پده  . له دې کبله سخته رټله هدې خپله لوراو

او  يدي واخپدل خيدالي دوکده مدار تده       کيسهخيال کې توور کاوه چې دهه 

وس خددو ندده و اا.ندده يددې اوښددکې پدده سددتريو کددې ډنددډدږي  اهېددزدهدددې لدده 

دهدده شددهزاده .اشددوی دیپيدروس شددهزاده را خيددالي بلکددې يددو رښددتينى

خپلددې دوکدده لدده ا کېددږي او شددهزاده پيدددخددواره مددور را بياهددده تښددتوي،

سدره  کله چې پېدله بوري ين له انداتول  .شوې تښتول شوې سره واده کوي

اتلددونکې يددې کددټ مددټ همداسددې    ر دپدداريه پدده اړه خبددرې کولې،خپلدده  

ا کار دکوم  انګړي تکل له مخې نه کداوه اوآن يدوه   خو هدې دتووروله،

شددېبه يددې هددم ددې پدده اړه فکددر ندده کدداوه،بلکې دهدده خيالوندده مخکددې لدده    

او چمتو شوي وو اوهدې ټول  ای  پر ایمخکې دهده په خيالونو کې  

 . ددې لپاره کارول چې ددهه آناتول هده خوښه شي

ې د اوربدل  کمکۍ شهزاديۍ لکه جګړه  پلي او زاړه آس پده څېدر چد   

و او  ددان يددې د  کددړی هېددروي،بددې لدده خيالدده خپددل حددال    لىددددهږيددې اور

وچدې دهدېڅ کدوم سديال      يرتده داسدې چمتدو کدړی    ناز،ښکال او زړه وړو ډ

پټ تکددل پده زړه کددې نده الره او يددوازې پدده   ،واندددريسدره يددې دسديالۍ او ن  
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 .و په خيال کې وهاخيستخورا ساديۍ د خوند 

کې  ان داسې انګېره چې يواکې دی   که څه هم اناتول دښځو په من

،خو کله يدې چدې پدر دې درې ښدځو     دښځوله خورا پام نه ستړی شوی دی

او ډدددر پددرې  اخيسددتلدده هددده ندده يددې بددې سددارې خونددد    ،هليددداهېزخپددل 

و يدې  ليدد هده نه برسيره دښکلې او زړه وړنکدې بدوري يدن پده     له .هددوياړ

ورندۍ هريدزې   کرار کرار داسې احساسوله چې په يويل کې يدې ديدوې ا  

او هده کوم ډدربدې بداکو،زړورو از نداوړه کدړو      يپه چټکۍ لمبې باس اور

 .ته لمسوي 

تاالر ته الړل اوله شدهزاديۍ نده يدې     لویترڅکلو وروسته ټول  ایدچ

انددداتول دپېدلدددې بدددوري يدددن ترڅنددد   .هيلددده وکدددړه چدددې پيدددانو وهدددږوي 

دشددهزاديې مخددامخ پددر پيددانو څنګددل ووهلدده او پدده خمدداري سددتريو يددې   

شددهزاديۍ ماريددا دهددده لدده    .زاديۍ ماريددا تدده  يددر او پدده کتددو شددو    شدده

هلچددددددک ندددددده خونددددددد    کخوهممهالدددددده لددددددذل بښددددددون   کدددددديزورون

د شدعراو شدوق    هږولې،هده يې شهزاديۍدخپلې خوښې ندمې.اخيست

شهوتناک هلچک دهدده خيالونده الپسدې     نړۍ ته بووله او دهده يهابې پ

ې،خدو خيدال يدې    که څه هم اناتول پر هدې ستريې خښې کړې و.رنګينول

ټول پام دپېدلې بدوري يدن ښکلوپښدو     دهده. هدې سره هېڅ کار نه الرهله 

دپېدلدې بدوري يدن    . و ې ورسره جنګولې، اوښدتى ته چې ترپيانو الندې ي

دهددې  .ستريې چې ماريدا تده يدې کتدل هدم لده لدذل او خوندد نده ډکدې وې          

دښکال او له هيلونه ډکدې سدتريې دماريدا لپداره د ډارونکدې خوښدۍ او       

 .هۍ سبب وېنيکمر

 :شهزاديۍ ماريا په زړه کې ويل

دهده  لده  . هده يدم  نيکمرزه اوس څدومره  .دې نجلۍ ته څدومره يرانده يدم   -

هده واوسدم،خو   نيکمردهه شان مېدړه سدره بده څدومره     له او  لنډې راز خور
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مخدامخ انداتول تده     الیپه رښدتيا بده هدده زمدا مېدړه شدي؟هدې نده شدو کدو         

 .هده دې ته يوريويوري، که هدې داسې انګېرله چې 

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،     

ونکو ښکلو سدتريو  ليدچې دهدې نېږدې  مخامخ دهده ښکلې بشرې ته

وروسته اناتول دپېدلې بوري ترماريا .ورا نېږدې شوې وې،ويوريته خ

که څده هدم دا ښده کدار نده      )اوخپلو شونډو ته يې نېږدې کړ نيوراو ين الس

پېدلده بدوري   ( و،خو اناتول هر کار په خورا ساديې اوآرامۍترسره کاوه

 .ين له شرمه تکه سره او په ډار يې شهزاديۍ ته وکتل

 :ه شوهتېردشهزاديۍ ماريا په زړه کې 

 ایدکېه په رښتيا هده توور کوي چې ز ياا.څومره  يرکه نجلۍ ده-

لدده هدددې سددره رخدده وکددړم او د ددان پدده وړاندددې دهدددې پدده سددپې لې    شددي

پېدلدې بدوري يدن تده ورنېدږدې شدوه او       . مهربانۍ او وفادارۍ شک ولدرم 

انداتول تدر هدده وروسدته د     .هده يې په خورا لېوالتيا کلکه کلکه مدچ کدړه  

 :وړې شهزاديۍ الس ته نېږدې شو،خو کمکۍ شهزاده وويل

کددي چددې تاسددو ښدده سددړی     پددالر راتدده ولي  کلدده چددې دې !ندده!نه،ندده-

،تر هده پورې اجازه ئچې زما الس ښکل کړ ئبه اجازه ولر بيا،نوياست

 .نه شته

 .هدې،هده ته خپلې يوتې وښورولې او له کوټې نه ووته
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و رسدددېده پرتددده چدددې کدددټ تددده پددده    لددده اناتولددد .ه جدددال شدددول ټدددول سدددر 

ويښ پدورې  ختده  رډددره و ندور ټدول هدده شدپه ت     ه شدو، ددسره،سمدالسه و

 . پاتې شول

 :شهزاديۍ ماريا دې خيال زنګوله

شددي دهدده زمددا مېددړه شددي؟هوکې دهدده پددردی، ښددکلى او  ایکېددد يدداا-

پر هدې، هده ويره چې هې کلده يدې   !ترټولو هوره دهه مهربان ؟همهربان

او  هدې له وددرې هداړه نده شدوه هړولدى     .وهنه وه احساس کړې الس برې ش

اسدې انګېرلده چدې دپدردې شداته،دهدې      هددې د .نه شو کتلى يېواشاو خ

،شديطان او  رې کوټې په کونج کدې څدوک والړپدټ دی او دا، هدده دی    تيا

 .هده سپين تندی،تورورو ى او سور شونډی  وان.هده

يې هيلده   له هدېهدې زن  کېښکود،خپله مينځه يې راوهوښته او 

 .وزيپرددې سره په کوټه کې له وکړه چې 

رې پدورې پده باهچده کدې هسدې چاتده       پېدلې بوري ين هده شپه تدر ډدد  

شدهزاده دراتلدو الرې يدې     الره پداتې شدوه او دکدوم ناپېژنددلي     ستريې په

 او يدو وخدت يدې دخدوارۍ مدور هدږ وريداد کدړ         موسېدهوڅارلې،هده ته و

 .چې دا ددې دبې الريو له امله رټي

ه چدې کدټ يدې    ددد کمکۍ شهزاديۍ خپلې مينځې ته له دې امله هور
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پدده يددوه خددوا هددم    ،ټټددر ددده ندده پددر څندد  او ندده پددر   ه.سددم ندده دی آوار کددړی 

خېټددې يددې تددر .ديندده شددي او هرڅده خددورا کدداږه واږه او سدخت    څمالسدتى 

هدددې تددر هربددل وخددت زيددال پددر هدددې درنښددت . لددههرڅدده زيددال هددده زورو

وريددادې   کده نددن شدپه اندداتول پده خپلددو کدړو هدددې ته،هدده زمددانې     کاوه،

ه ددې لپداره اسدانه او   ډه آواره او ښکلې وه او هرڅکړې وې،چې ددې يې

سددر پددر څددوکۍ  اوهسددتې وه، خددولۍ پددرلمددن چددې  هدددې.کي وولمسددوون

کاتيددا چددې تددر . وه لېددونۍ او دشددوييرو لدده زورهجددړې يددې څڼددې .ناسددته وه

بړسدتن او يدډه وډه    ه ددردديم  دل لپداره يدې دهددې     ېدد شونډو النددې بنګ 

 .توشکه آوار او سم کړل

 :کمکۍ شهزاديۍ ټينګار کاوه

دا کدددټ او بړسدددتن ندددن شدددپه داسدددې لدددړۍ لدددړۍ   ! رېاو!يدددماوتاتددده -

و ه ده کوم،خدوب نده را دي،زه خپلده هدواړم       ددددد دي،هرڅومره چدې دو 

 و نه کېږي،په دې کې زما يناه څه ده؟ه شم،خددچې و

 .ه لکه ماشوم چې هواړي وژاړيدددهدې هږ داسې ردږد

سددردار چوپړتيخددون د  هړاد ز.ه هددم خددوب کددډه کددړې وهسددردار هړلدده زا

پدزې   قدم وهي اود بادار په قهرل چې ددښتيا په من  کې اورخوب او وي

يې په سدپکاوي سدره،ده   بوډا، داسې انګېرله چې لورته .باسيسدهاری 

دهدده لده لپداره د زهدم وړ نده       ته هم سپکاوی شدوی دی او دهده سدپکاوی   

بددل ندده دهدده سددپکاوی پدده ده  کدده يددران تمامېددده چددې هددده ندده ده ته،     .و

ده تدده تر اندده هددم يراندده ده،شددوی      ه چددېچاته،دهددده لورتدده،هدې لورتدد  

 انسره ژبه کړې وه،چې دا پېښه به په هر اړخيزه تويه څېدړې  له هده .دی

 ایيريکړې ته به رسېږي،خو دې هلو لو دآرامۍ پر   دانياو يوې رښت

 .هده الپسې نا آرامه و

 : انسره به يې ويلله 
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،خپل وي او هدم نورڅده  هېدر ددهه شان يوه باڅاري په خداطرهم پدالر   -

ددې زلمدددي لپدداره څنددد  پدده څنددد    ويښددته جوړوي،سدددينګار کددوي او   

ه اوس يې پام شوی،چې يلاخوشاله ده چې پالر يوازې پردږدي او .اوړي

 ؟خودا څده فکدر کدوي    (کوي دپزې سدهاری)زما به دې خبرو ته پام شي،

ري يدن  پده څده شدرم دپېدلدې بدو      ند يم او نه وينم چدې دا احمد  زلمدى   زه ړو

هېڅ ډول هدرور  .او بې همتي کړی دی؟څومره بې شرميپسې  ان لېونى 

 ...او زما لور هم په خپل قدر نه پوهېږي...نه لري

ويښدتنو ډک ټټدر سدردار تده دخدوب       وسپينله او  وچ ،کله چې تيخون

 :کميه وراهوست،بوډا په زړه کې ويل

داخلدددک خدددو مدددا دلتددده نددده دي رابللدددي،دا دلتددده شددديطان راوسدددتي  -

مددا هددده ژونددد چددې يوڅددو نددد يدددوډ کړي،زراهلددي چددې زمددا ژو دویدي،

 . ور ې پاتې دی

 :چې وې ويل ال راوتلى نه وه،له يريوانه  سريې

 !بالپسې،بال-

ار له دې عادل سره خورا ښه بلد و چې کله ناکله به يدې  تيخون دسرد

لدده خيالوندده پدده لددوړ آواز اوچدددو څريندول،نو کدده کلدده چددې دهددده   خپددل

سدردار  .ې،حيرل يې ونه کړليدلې وپوښتنو او قهر نه ډکې ستريې راوت

 :وپوښتل

 ه دي؟ددو-

تيخون دټولو وفدادارو او دندده پېژنددونکو چوپړاندو پده څېرچدې پده        

پوهېږي،پدده دې هددم پددوه شددو چددې  طبيعددتسددتريو کددې دخپددل خاونددد پدده 

 .دي زویموخه يې سردار واسيلي او دهده 

 .ه شول او څراهونه يې مړه کړلددو!هوکې جاللتمابه-

 ...او خپل کټ ته الړ!...نه وه،هېڅ هېڅ الزمه-



 

5۳٢ 

بل سره څه  انګړې خبدرې نده   له که څه هم اناتول او پېدله بوري ين يو

دوپورې يدې  کېاپيدوې کړې او دمينه ناکې پېدښې او دخوارې مورې تر

پدده دې اړه څدده مخالیددت هددم ندده الره،ولددې پدده دې پوهېدددل چددې پدده دې اړه   

،ندو لده دې   .خواله پرې وکدړي په پټه دزړه  بايد دویددرې خبرې شته چې 

ندو کلده   .کبله له سهار راهيسې په دې تکل کې و چې يوازې سدره ويدوري  

چې شهزاديې ماريا په ټاکلي وخت دپالر دفتر ته الړه، اناتول او پېدلده  

 .شي ایا کړ چې په باهچه کې سره يو پيدبوري ين وخت 

ر تده  ا دپالر دفتد ددشهزاديۍ ماريا،هده ورځ سهار په ودرې او ردږد

 .نږدې شوه

پده دې پدوهېږي چدې ندن     ټدول  ه،چې نده يدوازې   دښدېد هدې ته داسدې بر 

ې هدده خپلده پده    دهدې بخت څرينددږي بلکې ټول پده دې هدم پوهېددل چد    

او دهه حالت يې دتيخون او سردار واسيلي دهده دې باب څه فکر کوي 

کدې   هليزچوپړ په څېره کې چې تودې اوبه يې خپل خاوند ته وړې او په د

 .ليدو ود درناوۍ لپاره ترمالخم شوی و،ليدپه  ددې

سدددردار تدددر بدددل هدددر وخته،هدددده سدددهار پدددر خپلدددې لدددور مهربدددان    مشر

دا .هېدد شهزاديۍ ماريا دخپل پالر په دهه حالت ښه پوه.و اوخواخوږی

د رياضدى پوښدتنې حدل     الیهماهه حالت و،چې کله بده ماريدا نده شدو کدو     

 څېدد بده لده قهدره پا    بيدا ه او ددد کړي،دپالر پده بشدرې کدې بده يدې راڅريند     

اوپه کلکو مټو به له هددې لدرې او پده کدرار آواز بده يدې يدوخبره څدو وارې         

 . تکراروله

او پده داسدې حدال کدې      راهدى مشرسردار بې له  نده اادلي خبدرې تده    

 :چې لورته يې تاسو ويل،په خبرو پيل وکړ او وې ويل

لدږ   ترو ا.ز وکړوړانددته راهلي او پرون يې ماته  ستا ريبارۍ هدوی-

 : نډ نه وروسته يې وويل
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دا نده وه  )شي دومره پوه شوې يې چدې هدده خپدل روزل شدوي     ایکېد-

اندددددرويچ،اناتول دپددددالردالس  الینيکددددو ولددددې سددددردار څرينددددده چددددې

تاتده مدې   .راوسدتى  تده نده دی   ديددن زمدا دښدکلو سدتريو    ( باله کىروزون

تدده سددتا دکددړو پدده اړه ويلددي     زویماسددره خپددل  لدده وويددل چددې پددرون يددې   

 .کړه مې تاته پردښودهپرددي،هماهه شان چې زما په کار پوهېږي 

 :دشهزاديۍ څېره تکه سره اوسپينه شوه او په يبنۍ يې وويل

 پالره زه دې په خبرو پوه نه شوم؟-

 :کړه ا وې ويل چيده دانيپالرپه خورا خواش-

تده خوښده    زویڅه؟سردار واسيلي خپدل   يعنيپه خبرو پوه نه شوم، -

ريبارۍ ته راهلدي،اوس زمدا پده خبدره      هدویوې يې شي،کړې يې،چې نا

اوس زه له تانه پوښتم چې ته څه !زما خبره زهرده او په ډا  ده.ئپوه شو

 ؟ييواپه کې 

 :شونډو الندې وويل،ترشهزاديۍ په ورو

 ...زه نه پوهېږم هر رنګه چې ستاسو!پالره جانه-

خدو مېدړه   زه دلته څوک يم؟زماخوښې ته به نه يورې،زه  زما خوښه؟ -

 .ييواپه خپله و بايدنه کوم،ته 

شهزاده يۍ احساسوله چې دپالريې دې کار ته خوښده نده ده،خدو پده     

ه چدې ديدرد ژونددبرخليک يدې اوس     ېدد هماهه شېبه يې په زړه کې ويرح

سدتريې يدې ښدکته واچدولې     !ټاکل کېږي،همدا اوس او کنده هدېڅ وخدت   

دهددو تدر    چېدې داسې انګېرله  ، کهينيچې دخپل پالر ستريې ونه و

او دتدل پده شدان بده پرتده لده        الیکړه نه شي کدو پردندې سم فکر او ال اهېز

 :وويل او اطاعت نه بله الره ونه لري،هدېمننې 

پرته بله خوښه نده لرم،خدو کده اجدازه وي،خپدل       ۍزه خو ستا له خوښ-

 ...نظر به هم څريند کړم
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تدده ندده وې رسددولې چددې مشددر سددردار يددې خبددرې      ایهدددې ال خبددرې پدد 

 :کړې او په لوړ آواز يې وويلدپر

او مهربه خپدل او   شتمنيډدره دې مبارکه وي،هده به تا وکړي،ستا -

 ...او ته به بوري ين به ولکه اوښځه به يې کړي پېدله

ورنددده کړچدددې پدددام يدددې   مشرسدددردار پددده دې اړه خبدددرو تددده  کددده دوام 

شددهزاديۍ .ه کددړې وهاهېددزشددو،دهې خبددرې دهدددې پددر لددور څدده ندداوړه       

 .چې له ستريويې اوښکې راروانې شي،واوه او نېږدې وسرښکته واچ

 :مشر سردار زياته کړه

ا پده اندد دا   ره چدې زمد  خو يوازې يوه خبره پده يداد لد   .کوم ټوکې!نه!نه-

ته هدم پده   .چې  ان ته دخوښې مېړه خوښ کړي دهرې پېدلې خپل ح  دی

دې کددار کددې آزاده يې،خددو دا پدده يدداد لددره چددې سددتا ټددول ژونددد سددتا نننددۍ  

 .خيالو په اړه هېڅ فکر مه کوهد زما از زما.ې پورې تړلى دیکړپرد

 .خو زه هېڅ نه پوهېږم!سمه ده پالرجانه-

بله خبره درته وکړم چې هده هلک هم خپل واک نه لري،هدده تده چدې    -

هده نه يوازې تا بلکې بله هره هده نجلدۍ چدې   .،هماهه کويييواهرڅه و

الړه شه .دټاکنې ح  لريخو ته اوس پوره واک او .،هده کويييواورته و

راشده او   بيدا خپلې کوټې ته،خپل چرل وواهه،يوسداعت نوروخدت لري،  

زه پددوهېږم اوس  !يددا هددو او يددا ندده    :يددهوادټولددو مخکددې خپلدده خوښدده و   

دادې خپلدده خوښدده،هرڅه چددې  !ښدده. ي،هلتدده کېنددې او دعايددانې کددوي  

ئ او کددوي کددوه يې،دعددا کددوي او کدده ښيرا،ښدده بدده دا وي چددې فکددر وکددړ   

 .ئاه کړخال خبرې

تددر هددده چددې شددهزاديۍ پدده تتددو خيددالونو کددې ډوبدده دمشددر سددردار لدده 

وتلددو وروسددته،هده پدده لددوړ آواز همداسددې    تددرکددوټې وتلدده او آن دهدددې  

 :تکراروله
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 ...يا هو او يا نه، يا هو او يا نه -

خو هدده څده چدې    ،هه بردښدېده نيکمر ک څريند و،هدهدماريا برخيل

هددې نده   .،هدده خدورا وحشدتناکه و   دهدې پالر د بوري يدن پده اړه ويلدي و   

وتلددو  ه تددرلدده دفتددرهددده دپددالر .دهدددې پدده اړه فکددر وندده کددړي  الیشددي کددو

خپلددې کددوټې  دوروسددته،په همدددې خيددالوکې ډوبدده، دبدداهچې لدده الرې    

خواتددده روانددده وه چدددې ناڅاپددده دپېدلدددې بدددوري يدددن آشدددنا بنګهددداري او      

 هدې چې ستريې راپورتده کدړې، وې  .يستهموسکا،هده له خيالو رواوو

نده  (پېدلده بدوري يدن   )جلدۍ فرانسدوي ن  ،لهل چې څويامه آخوا اناتولليد

آنداتول دسدر پده    .يدي واهدوږو کدې څده    په او په کرار کرار يې  هيږ تاو کړې

او دبدوري يدن   ددد ه اولده ډاره وردږد ليدد دو شهزاديۍ ماريدا و کېراپورته 

 .له پردنښودهليدمال چې شهزاديۍ يې نه 

 :ييواکې ه چې يوادښېدداناتول حالت داسې بر

 دا ال څوک دي او څه هواړي؟!ئودردږ-

شهزاديۍ ماريا په چوپه خوله هدو ته کتل،خو په دې يې هېڅ سر نه 

کدړه او پده    چيدهکې پېدلې بوري ين  ایمګر په پ.ينيه چې څه وېدخالا

 .تېښتو يې تېښته وکړه

اندداتول پدده يددوې خددوږې موسددکا دشددهزاديۍ ماريددا داسددې درندداوي     

هيله لري،ښه به دا وي، په داسې يو له ملندډو نده    کې له هدېوکړچې يوا

نده چدې دده    وره يې اوږې پورته واچدولې او لده هدده    بيا .ئډک کار وخاند

 .دکوټې خواته وتلې وه،وول

او هدې ته يې بلنه  عت وروسته تيخون شهزاديۍ پسې ورهىيو سا

هدم ورتده وويدل،چې سدردار واسديلي       يېاورکړه چې پالريې هواړي او د

کلدده چددې تيخددون دشددهزاديۍ  .يچ هددم دهدددې لدده پددالره سددره دی سددرييوو

يدې   څوکې ناسته او له پېدلې بدوري ين،نده   ،هده پرراهىماريا کوټې ته 
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دهدددې .چددې لدده ژړا شددنه وه،هېددږ تدداو کددړې وه او دهدددې څڼددې يددې نددازولې 

پده   ،وو مونددلي بيا يدې الښکلو ستريو چې هماهه پخدوانۍ ارامدي او   

 .ته ينډل شوې وې خورا مينې اوخواخوږۍ بوري ين

 :پېدلې بوري ين،وويل

خو ستا ډاډ له السه ورکړ، يهادژوند ترپزه پوهېږم نور،نو ما!نه!نه-

 :ماريا وويل يۍ شهزاد

ته له پخوانده ال راتده يرانده يدې،زه بده ه ده       !؟داسې نه دهئيواداڅه -

هدۍ پده الره کدې يدې ونده      نيکمروکړم چې هرڅه مې له السه کېږي،سدتا د 

 .سپموم

،تاسدو سدپې لي ياسدت چدې     ئسو ما ته نور نو پده سدپکه يور  خو تا-

، کده پده دهدو پداکو احساسداتو چدې تاسدې يدې         ئهم سدپک ويڼ  بايدما

ئ،اې زمدا  زما دهده هوسدناک کدړه درک کدړ     الیهې کله نه شي کو ئ،لر

 ...خوارې ادې

 واب پدر سدر  شدونډو  د خدو موسدکا    دانيشهزاديۍ ماريا پده خواشد  

 :ورکړ

 .ورشم پالرته مې بايدزه الړم،! رلنډې،زما يرانې خوئآرامه ش-

 .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       

ه کې يې خدورا  مهربانۍ هوښتل وخاندي ،دشهزاديۍ دراننوتو په شېب

پده چټکدۍ لدږ     وه او په دوو يوتدويې  شونډو خوره مينه ناکه، موسکا پر

دشددهزاديۍ ماريددا  ،څېدددهددده سددره سددم پالدده .ه تنبدداکو پددزې تدده کددړلمېددد

 :ل او وې ويلنيويې و دواړه السونه

 !اې زما نازولې مهربانې-
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 :سويلي نه وروسته يې زياته کړهړه ااه سيوله 

اسدو خوښده،زما   ت،سبرخليک ستاسو په منګلو کدې دی  زوی زما د-

تاسدو تدل دخپلددې لدور پده څېددر     !ه يرانې،زماندازولې ماريددا مهربانې،ماتد 

پده   يېاشدو او پده رښدتي    ئ،ترهدده وروسدته لده هددې نده لدرې      راته يرانده و 

 .ستريو کې اوښکې تاو راتاو شوې

 :وويچ څو  له پزه وسدوله او وې ويلاندرد الینيکوسردار 

ز وړانددد له لدوري تاتده د واده    زویسردار دخپل روزل شوي ،دخپل -

 ن شي اوکنه؟ي چې دسردار اناتول کورايين مېرماوس ته هواړکوي،

 :هده په لوړ آواز زياته کړه

پده دې اړه  زه، بيدا او تدر هدده وروسدته بده     !،هو او کده نده  يده وايوازې و

يدې سدردار واسديلي تده چدې       بيااو .يماوخپله خوښه او ناخوښه تاسو ته و

 :بشرې يې دننواتوحالت درلود، وويل

 خوښه او ناخوښه؟ ازېيو!هوکې خپله خوښه-

شهزاديۍ ماريا په خپلدو ښدکلو سدتريو سدردار واسديلي اوپدالر تده        

 :وکتل او په زهرده اوډاډمنه تويه يې وويل

تاسوسددره پدداتې شددم او لدده چددې تددل  زماخوښدده خددو داده!يراندده پددالره-

 .هې کله خپل ژوند ستاسو له ژونده جال نه کړم،زه نه هواړم مېړه وکړم

 :کړهيې  چيدهتريو کړ او دیوويچ تنداندر الینيکوسردار 

دا څدده ! ،اپلتدې، اپلتدې، اپلتدې    اپلتدې مده هږوه،داڅده حماقددت دی   -

لدده،بې لدده هددده چددې هددده ښددکل   نيواولددور يددې لدده السدده ر  !ئاپلتددې هددږو

يدې دهددې پرتنددي     سريې  ان خواته راخم کدړ، خپدل تنددی   ،دهدې کړي

يددو تر الس يددې داسددې کېښددکود چددې نجلددۍ تندددی  او دهدددې. ورکېښددود

 .يې کړه چيده اويوه نرۍ

 :او وې ويل څېدپا يهاسردارواسيلي له  
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چې دهه شېبه بده پده ژوندد کدې هې کلده       يماوهواړم و!زما مهربانې-

موږ ته مټې دومره هيله راکړه چې کدوم   !هېره نه کړم، تر ټولو زمانازولې

ا پيددد ایشددو سددتا مهربددان او خواخددوږي زړه تدده الره او دد  الیوخددت وکددو

 ئيدددوا،راتلدددونکې روښدددانه او لددده هيلدددو ډکددده ده،وئيواو!ئيدددواو.کدددړو

 ...شي ایکېد!

له هده وياړ چې ماته مدو  !ما دخپل زړه خبره تاسو ته وکړه !سرداره -

ښدځه نده    زویچدې هې کلده بده ستاسدو د     يماوخو هواړم و!راوباښه مننه

 .شم

 :مشر سردار وويل

 :هده زياته کړهل،رسېدته و ایهرڅه څريند او پ -

ماريا ته در ده   !خوشاله شوم،خورا خوشالهوليدتاسو له س !يرانه-

 !خپلې کوټې ته،در ه

 :وويل ،سردار واسيلي نه يې هېږ تاووله په داسې کې حال چې له

 .و نه خوراخورا خوشاله يمليدستاسو له -

 :شهزاديۍ ماريا په زړه کې ويل

هدۍ کدې   نيکمرچدې دندورو پده     يزمدا قسدمت داد  .زه نورې هيلې لرم-

زه هواړه خپله مينه نوروته په  ان ښندنه او ميندې کدې   .واوسم ههنيکمر

هسې څه وکړم چدې پېدلده بدوري يدن      بايدهرڅنګه چې کېږي زه .ا کړمپيد

ا کدړې ده او پده هماهده    پيدد هدې،اناتول سره لېدونۍ مينده   .هه شينيکمر

زما چې څه له السه کېږي ترسره به يې کړم .لېونتوب په هدې پېښمانه ده

کده دهده   .هده سره واده وکړيله ې نجلۍ ارمان ترسره او چې ددې بدمره

لده  زه به پېدلې ته هده ورکړم،زه بده مدې لده پدالره او      ، وان پيسې نه لري

اناتول  که دا نجلۍ د.نه هيله وکړم چې مرسته ورسره وکړي اندرېر وور

هددده څددومره بدمرهدده   .هدده ويددڼم نيکمرښددځه شددي زه بدده  ددان ترټولددو ندده    
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پددده څددده  !يدددهااې پاکددده خد.يدددوازې او خدددواره ده ده،دلتددده پدددردۍ پردۍ، 

چدې هددې    ه مينه کوي،داسې هدده ورتده يدران دی   هده سرله لېونتوب دا 

،مددا بدده هددم   وای ای،کدده زه هددم دهدددې پر دد  هددم هېددر کددړی دی  خپددل  ددان  

 .وایهمداسې کړي 
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 الینيکددو ۍ لدده ډدددرې مددودې راهيسددې لدده خپددل زویدرسدتوف کددورن 

وه چې يراف يو ليک ترالسه کړ او د  ييايمندژمي .ه هېڅ خبر نه الرهجان

دليدک د  .ندده دالسليک نښده وپېژا  زویليک دشا له کرښو نه يې دخپل 

لده   ،په چټکۍ او ودرې،دپښو پده څوکدو کرارکدرار   ترالسه کولو سره سم 

يدې ور   دان پسدې    پدام نده شدي،خپل دفتدر تده الړ،     دې ډاره چې دچا ورتده  

ليکدده خبددره لدده فنددا چددې لويااناميخ.پدده لوسددتو شددو پددورې کددړ او دليددک  

دهېڅ پېښې کېدنه شدونې   نه پرته،دهدې له خبرتيا په کورکې که )شوه

ل چې هده ليک ليدديراف کوټې ته ورننوته او ويې  رپه کرار کرا (نه وه

 .په الس،ستريې له اوښکو ډکې ،خوپه خنداهده لولي

و،خدو الهدم    سره له هده چې اوس يدې ژوندد ښده شدوی    فنا يلواانا ميخ

 . لهسېدوف له کورنۍ سره اودرست

او په هرهم او خوښۍ کدې لده خپلدو کوربندو      هږنيزرجن او پوښتپه وي

 :سره ديډون د چمتوالي په احساس يې،وويل

 !يرانه دوسته-

 :و الپسې په سلګو شو او وې ويلليديراف دهدې په 

 زمدا دزړه سدره،يرافينې  ...ټپدي شدوی  ...ټپدي ...ليدک !...جان الینيکو-

شدکر،زه اوس خپلدې يراندې يرافيندې      ای،دخدسر شدوی هده اف !نازينې

 .يماوته څنګه و
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پدده دسددتمال يددې دهدددې لدده   .فنددا دهددده ترڅندد  کېناسددته  يلواآناميخ

ستريو، پرليک تويې شوې اوښکې او خپلې ستريې وچې کړې،ليدک  

مخکددې او  تددر هرمنددۍ يددې خپلدده ولوسددت اويددراف تدده يددې ډاډ ورکددړ چددې

پدده مرسددته ددې  ایدخددد مخکې يرافينددهڅکلددو تددر ایچددشددي،د  ایکېددد

 .وته چمتو کړیددخبرو اور

جان په اړه خبدرې   الینيکوړې د اوازو او په وخت کې يې دجګ ایدچ

لده هدده نده څده وخدت       واريدې  پوښتنه وکړه چدې وروسدتى   يېبياوکړې او 

 يوادهدو کندد تر هددر وار بده چددې يرافيندې هوښددتل  ...ليدک ترالسدده کدړی دی  

فندا تده   يلواکلده بده يدې آندا ميخ     شانه شي،کله به يې يراف اوپرد وروسته

لوفنا،په خورا يرکتيا او کرار دخبرو لړۍ بدله کړه او لده  ياناميخا.کتل

ناتاشا چې د کورنۍ دندورو  .څه بې اهميته خبرو نه به يې خبرې پيل کړې

دهددو پده راز   مشهوره وه او دخبدرو لده منځده    هړو په من  کې په  يرکتيا

لده پيلده دې تده     سدتل،د سدهارنۍ  کې هرڅده لو ه او دنورو په څېرو ېدپوه

 کدوم رازشدته او دا راز ددې  چې ددې دپالر او مېلمنو ترمن  و، پام کړی

فنا يلواوروسته يې  ان اناميخ ډوډۍتر ...پورې اړه لري الینيکوورور 

 :ته ور ورساوه،په واړه مېلمستون کې ورترهاړې شوه او وې ويل

 ده؟څه خبره  يهواراته و!يرانې ترورې!يرانۍ ترورې-

 يرانې؟ه خبر هنه،کوم-

کله دې پردږدم،پدوهېږم  !نه يرانې ترورې،ماته خوږې او دزړه سرې-

 .چې کومه پېښه شوې ده

 :فنا سر وښواراوه او وې ويليلواآناميخ

 !عجيبه  يرکه او هوښياره نجلۍ يې،يرانې-

 چيدده ناتاشا دهدې له بشدرې تودور وکدړ چې،تودور يدې رښدتيا ده،      

 :يې کړه او وې ويل
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 ؟هرومروهمدا خبره ده؟لى دیرسېدليک را الیيکوند-

بده دې مورتده    ته پدوهېږې چدې داخبدر   .لپاره احتياط کوه ایخو دخد-

 .څنګه ټکان ورکړي

چددې څدده يددې    ييددواخددو کدده راتدده وندده    !،مددور تدده مددې کددوم   کددوم يې-

 .يماوهمدا اوس  م او ورته  ؟ييواراته وليکلي،نه 

تويده دليدک خبدرې هددې تده      په لنډه  چې هفنا دې ته اړوتيلواآنا ميخ

 .ييوايې هيله وکړه چې په دې اړه هېڅ چاته، څه ونه  له هدې،خو ييواو

 :ښ او وې ويلکېټټر او تندي اليب و ناتاشا پر

 سددونيااو پدده چټکددۍ د يددماوقسددم خورم،قسددم،چې هددېڅ چاتدده وندده  -

 :خواته ورهله او په وياړمن او ډاډمن آواز يې وويل

 ...ليک...ټپي...جان الینيکو-

بشره سمدالسده تکده سدپينه شدوه او يدوازې يدوه خبدره يدې لده           سونياد

 :شونډو راووته

 !النيکو-

دبشددرۍ  سددونياو دددددوروردټپددى کېدددودخبر پدده اور  ناتاشددا چددې د 

 سدونيا  دان يدې د  .تده يدې پدام شدو     اهېدز خبرهم لړلي ل ،ددې ليدل وليدبد

پيدل   يدې اهدې پر ټټر يې سدر کېښدکوده، پده ژړ    د، هېږ يې ته ور وارتېږه

 :او وې ويل

داچددې اوس يددې  او بلدده ټدد  يددې هددومره ژور ندده دی،حددال يددې ښدده دی  -

 .دی ليک يې هم خپله ليکلى.السه کړې دهدافسرۍ رتبه هم تر

 :ه،وويل ېدپيتا چې په درنو او هوڅو ياموپه کوټو کې ير

څرينده ده چې تاسو ټولې ښدځې پرتده لده ژړانده پده بدل څده نده         !ينيو-

،ډدره خوشاله يم چدې  يماورښتيا ...خوشاله يم چېزه په دې ډدره .ئپوهېږ

ستاسو له ساندو او .ورور مې دنورو په من  کې دهه شان مېړانه کړې ده
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 .موسېدهناتاشا په ژړا کې،و.بنګهاري نه پرته بل څه زده نه دي

 :وپوښتل سونيا

 تا ليک خپله ولوست؟ -

ه شدوي او هدد   تېدر ،خوهدې وويل چې هرڅه په خير ما لوستى نه دی-

 .اوس دافسرۍ رتبه يټلې ده

 :پر ټټر او تندي اليب وکېښ او وې ويل سونيا

بدده څنګدده   بيدداويسددتلې يې،تېر،خددو کدده هددده تدده   شددکر دی ایدخددد -

 .وشي؟در ې چې مور ته ورشو

 :پتيا چوپ واو همداسې په کوټې کې يرد ير ېد،هده وويل

،مابدده تددر ټولوندده زيددال فرانسددويان  وای ای دد پددر الینيکددوکدده زه د-

 :پتيا خپلې خبرې اوږدې کړې.،هده ډدرسپک خلک ديوایژلي و

 ایانبار به مې ترې جوړ کړ لوی،چې وایما به دومره ډدر هده وژلې -

 .وای

 .ته خو خورا ساده يې!پتيا چوپ شه - 

 .زه ساده نه يم،ساده هده څوک دي چې په هرڅه پسې هسې ژاړي-

 :ناتاشا تريوې شېبې چوپتيا نه وروسته وويل

 ستا ښه ياددږي؟هده -

 :او وې پوښتل موسېدهو سونيا

 مې ياددږي او کنه؟ الینيکوته له مانه پوښتي چې -

 :ناتاشا چې هوښتل يې خپلو خبرو ته زهرده بڼه ورکړي،وويل

وه چې هده دې هسدې يداددږي چدې پدوره دې     زما موخه دا!سونيانه،-

 يادوم،دهددده ټددول کددړه وړه  الینيکددويدداد شي؟دسددارې پدده تويدده زه چددې   

 .ددږي،خو باريه مې سم نه ياددږي،ااالمې نه ياددږيياار

 :وپوښتل په حيرل سونيا
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 څنګه دې باريه نه ياددږي؟-

داسې نه چې نه مې ياددږي،بشره مې يې ياددږي،خو هسې چې مدې  -

،همدددا چددې سددتريې   الینيکو.يدداددږي هددده مددې ندده يدداددږي     الینيکددو

خپلدې  .سدې نده دی  تړم،وينم چې هده مې ترمخې والړ وي،خو باريه داو

 :ستريې يې وتړلې او وې ويل

 ...،هېڅ نه وينم،هېڅئوين-

 :وويل سونيا

لده  مينه شوې يم،هرڅه چې  رله هده شېبې نه چې ستا په ورو !ناتاشا

 .ل نه کړمبېنه لرم او زړه به ترې  يېواماته پېښ شي،پر هده،

داسدې يدې   .او همداسې چوپه خولده وه  ته  ير سونياناتاشا په حيرل 

،رښددتيا دي او هددده ميندده چددې هددده   ييوا سددونياګېرله،هددده څدده چددې  ان

رښتيا کېدونکې ده،خو دې ال دهه حال په خپل ژوند کدې نده    انځوروي،

هدده يدې درک   خو،که څه هم هدې دا منله چې دهه راز مينده وي، لىليدو 

 :هدې وپوښتل.نه شوه الیکو

 ...ته هده ته ليک ليکې؟-

 :تکه سره شوه او وې ويل سونيا

 .،زه به يې هم وليکمکينه پوهېږم که هده يې ولي-

 .ئته هده ته دليک له ليکلو نه،نه شرمېږم-

 :او وې ويل موسېدهو سونيا

 !نه-

 .خو زه په دې شرمېږم باريه ته ليک وليکم-

 ؟ئپه څه شرمېږ-

 . همداسې،نه پوهېږم،نه پوهېږم،هسې شرمېږم-

تده   سدونيا ،و پتيا چدې دناتاشدا لده مخکندۍ خبدرو نده خوابددی شدوی        
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 :وويل

چدې لدومړي خوهدده پده      ئ؟له دې نه شرمېږئزه پوهېږم،ولې شرمېږ-

پتيا،خپددل همنددامى پېير،چددې نددوی يددراف     )کددي دهدده هددټ خېټددي عين  

مينددده شدددوې او اوس پددده دې (و،پددده دې نامددده نومدددوه بېزاوخدددوف شدددوی

 کىښدوون  لویيتدا ادلته يې موخه دناتاشا دآواز )ندرهاړي مينه شوېس

 .رمېږيهده له همدې نه ش(و

 :ناتاشې وويل

 .پتيا ته احم  يې-

 :وويل څېرپتيا،چې ال له کاله يې پوره شوي نه و،ديوه بوډا په 

 .احم  خو يم،خو تر تانه احم  نه يم ادکې-

فندا لده خبدرو نده     يلواچدې ال دسدهارنۍ پده وخدت کدې داناميخ      يرافينه

ه،پر څدددددوکۍ رسدددددېدخپددددده شدددددوې و،همدددددداچې خپلدددددې کدددددوټې تددددده و 

 زویدخپدل   ،چې اوښکې پده کدې راډندډ شدوې وې     کېناسته،ستريې يې

نا چدې  فيلواآنا ميخ.له واړه او ښکلي ميناتورشوي انځور نه، نه شلولې 

سددر،کرار کدرار د يرافينددې کددوټې تدده   ليدک يددې پدده الس کدې و،دپښددو پددر  

ه او بدوډا يدراف تده يدې چدې      ددورنېږدې شوه،دهدې د دروازې ترشا ودر

 :دې پسې جوخت راروان و،وويل

 .او ور يې  ان پسې ور وتاړه.ئ،لږ تم شئړابر وک-

 .نيووري ورکېښود او هوږيې ويراف سر د دروازې دکلي په س

خبدددرو اتدددرو هدددږ راته،وروسدددته يدددوازې د    نيدددو،د ور پددده پيدددل کدددې 

فنا مينده نداک هدږ چدې پده هدر اړخيدزه تويده يدې خبدر ې کدولې            يلوااناميخ

وروسته يدوه   ل شوه او تر هدهددواور چيدهدهدې يوه  بيال کېدې،دداور

چوپتيددددا خددددوره او سمدالسدددده دواړه هږوندددده پدددده خوښددددۍ سددددره يددددډ        

فنا دپښددو هددږ ترهددوږه شددو او دروازه يددې را خالادده   يلواشددول،داناميخ
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ده چدې  کېد ل ليدد دهدې په څېره کې،دهده جراح داکتر هرور او وياړ .کړه

تده رسدولي وي    ایپ را دروند او سخت عمليال يې په برييواکې يو خو

 .اينې ته ور وبولين دخپل هنر دنندارې ستياچراو هواړي نندا

 :ا يې وويل ېدپه يوه وياړمنه خو، له خونده ډکه دبري

 .رسېدته و ای،کار پئوکړ مهرباني-

پده تودوير انځدور شددوې     الینيکدو ،زویيرافينې،پده يدوه الس کدې د   

و،خپلدې شدونډې يدې کلده      لىنيدو الس کې يې ليدک  او په بل  تنباکرومړه

و يې،السددونه هددده تدده ليدددديددراف پدده .تدده کېښددکودېيددوه او کلدده هددم بددل 

او د سر له پاسه يې  نيودهده بې ويښتو سر يې په هېږ کې و، وروهځول

دهده تک شين سدريې  .انځور ته کتل  زویليک اوپه تنباکرومړې کې د 

دې لپددداره پددددورې واهددده چددددې ښدددکل يددددې    لددده  اندددده پددده خددددوراکرارۍ د  

اننوتدل او دليدک لوسدتل    او پيتيدا کدوټې تده ر    سونياويره،ناتاشا،.کړي

په ليدک کدې دجګدړې او هددو دوو نښدتو دحالدت پده         الینيکو.پيل شول

يدې دافسدرۍ    بيدا اړه په لنډه تويه ليکلي و،چې ده په کدې يدډون درلود،  

 لوييې ويلي وچې دمورجدانې او پالرجدان السدونه ښدک     بياواو اخيستد

وه چدې  او يادونده يدې کدړې     دو نه هيله کوي چدې ده تده دعدا وکدړي    او له ه

ددې ترڅند   .لويښک هدویويره،ناتاشا او پيتيا ته سالمو نه لېږي او 

ن شددوس او خپلددې مينځددې تدده هددم سددالمونه  هددده ښدداهلي شددلين ،مېرم

دپخدوا پده شدان ورتده      سدونيا هيلده کدړې وه چدې يرانده      بيدا هده .لېږلي وو

،ددې سدونيا .دده له خوا ښدکل شدي  بايديرانه ده،هده يې ډدره ياددږي او

ه تکدده سددره اوپدده سددتريو کددې يددې اوښددکې راښددکاره       ددددرخبددرې پدده او 

هدې چې، دې ته د وراوښدتل شدويو هلچکوندو زهدم نده درلود،پده       .شوې

ه،لمنده  ليدداخوا،آخويې منډه کړه،وچور ه،ېدتاالرته وتښت لویتېښته 

ان داسدې يدې   يواا شدوې وږمدۍ ووهلده، لکده سد     پيدد يې چدې لده مندډو نده     
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لې لمددن پر مکدده  ددددوړوهوړولدده او پدده خددورا خوښددۍ او مسددتۍ پدده ه    

 .کېناسته

 .يرافينې ژړل

 :ودرې وپوښتل

خوشداله   بايدد  ،مدوږ مورې ولې ژاړې؟له هدوخبرنه چدې هدده ليکلي  -

دا پدده رښددتيا چددې يددوه دحدد  خبددره      .،نه داچددې اوښددکې تددويې کددړو   شددو

وه،خددويراف،يرافينې او ناتاشددا،ټولو هدددې تدده د مالمتددۍ پدده سددتريه    

 .کتل

 :يرافينې خو په زړه کې ويل

 جلۍ چاته پاتېږی؟دان-

ليک پده سدلګونو وارې ولوسدتل شدو او هدر هدده چدا چدې          الینيکود

ليدک  يرافينې ته چې يوه شېبه يې هدم   بايدو وياړ هوښته،دددهده داور

ښددوونکې،مينځې او .وایندده لددرې کدداوه،ورنېږدې شددوي     ،لدده منګولددو 

وار  ليددک لوسددته اودهددر بيددا بيددان بدده ټددول راتلددل او يرافينددې بدده  يااآشددن

دنويدو   الینيکدو و سدره پده هدده کدې د     اخيسدت و نه به يدې لده خوندد    لوستل

 ....وياړونو رازونه موندل

 :به يې وويل بيادليک يوه برخه يې چې لوسته،

 لدددویڅددده ښدددکلې ليکنه؟څنګددده هرڅددده ښدددکلي انځدددوروي او څددده      -

وف چې نه پدوهېږم څدوک   سکي،خو ددې ديند ان په اړه هېڅ نه لي!روح

پلده بده تدر ټولدو پده مېړانده       پده خ  چدې دی حدال دا .اينې کوي،څومره ستدی

ونو په اړه يدې هدېڅ نده دي ليکلي،رښدتيا چدې      دددخپلو زور.جنګېدلى و

 ....ړ اوسرښندنې نښه دیيادواو دنورو زلميانو لپاره ...خورا مېړنى

 الینيکددووروسددته د نددۍد ټددولې کددورنۍ پدده يددډو ه ددو،تر يددوې او   

ليدک   و ښدکلى سديخ ا  بياهده لومړی يډوډ او .دليک  واب وليکل شو
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 ور نيديددراف پدده زيددار او ديرافينددې ترڅددارنې الندې،هرڅدده،د  .وليکدده

جددامې،پو ى نښددې اوکددالي نددوي  پيسددې، ،کېژونددد داړتيددا وړ واړه ټددو

 .افسر شوي  وان ته چمتواو برابرشول

نو او اړيکدددو پددده  ياافندددا چدددې پددده مندددډو تدددرړو او دآشدددن    يلوااناميخ

ريالۍ شوې وه چې پده  اکولو کې يې  انګړی مهارل درلود،په دې بپيد

ا کړي،آن دا الره پيدته مالتړ او همخوران  زویپوځ کې هم  ان او خپل 

يې هم موندلې وه چې ليک ديدار دسدترقوماندان شدهزاده کانسدتانتين     

هددده پده دې ډاډمندده وه،کدده دهدده ليددک دهدده  ...کدديپداولوويچ پدده نامدده ولي 

ه هددده قوماندددان بدده هددده بدداريه او بدداريه بدد   ...قوماندددان تدده ورسددېږي 

 ...ته ورسوي الینيکو
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سددمه د کوتددوزوف جنګيددالى پددوځ پدده الميددو  نددومي د نددوامبر پدده دول

چدې يدوه ورځ    لې وه او دې تده يدې  دان چمتدو کداوه     نيدو کې قراريداه   ای 

ټ سدددرته پرددددوروسدددته د روسددديې او اتدددريت دټولواکدددانو پددده وړانددددې   

 .ورسوي

ددده شددپه يددې د  لې وه،هرسددېدچددې تددازه لدده روسدديې ندده را   يددوه قطعدده 

چدې  هدې قطعدې هوښدتل   ولده، تېراولميو  په پنځله ورست وات  کدې  

ټ ډيدر تده الړه   پردد د يده اسبا ته دسدهار پده لسدو بجومخدامخ لده هماهده        

 .شي

يوليکددل  رسددتوف دبدداريه لدده خددوا داسددې  الینيکددوپدده همدددې ورځ 

دالميددو   ه شددپهتېددريادښددت ترالسدده کړ،چددې د ازماعيددل کنددډک    شددوی

لى،خو بداريه دې تده سدتريې پده     رسدېد  ه نده دی پنځله ورسدت واټدن تد   

لده جبهدې نده    .چې ده ته رالېږل شوې پيسې او جامې ترالسه کدړي  الره دی

  ددای پددر  ددایپددوځ ،الميددو  تدده نېددږدې د  دویو وروسددته د ېدددتددر راير

دلو لدده املدده هددده خددورا زيدداتو پيسددو تدده  کدده اړتيددا لرلدده،چې هلتدده     کېدد

پددورې شدديان يددې   و پدده زړهاتريشددي او يهددودي سددوداير ډدددر زيددال وو ا  

دپدداولګراد پدده هونددډ کددې دنويددو ترفيعو،مددډالونو او نښددانونو  . ولخرڅدد

و لدده املدده هددره ورځ بنډاروندده وو، مېلمسددتياوې وې،جددامونو    اخيسددتد

تددد   و پددده تمدددهليدددداوشدددرابونه وو،اولميدددو  تددده دمجددداري کدددارولين د
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نازولوښدکلو ساقيانوسدره يدې     لده و او  لىرسدېد را رات ،چې هلته نوی

ييتوب تده خپلده   ددد بر دويدم رسدتوف چدې تدازه يدې     .خانه جوړه کړې وهمي

و،د  ىاخيسدددتدوين ندددومې آس يدددې وف بدددنيسدددترفيدددع لمدددانځلې وه،د د

دوکانددددرانو او ميخدددانوپوروړي و،همددددا چدددې دبددداريه يادښدددت يدددې    

 يدې وخدوړه   ډوډۍخپل يوه انډيوال سره اوليمو  تده الړ،ښده   له ولوست،

ه وروسددته پدده يددارډ کددې دخپددل   بوتددل شددراب يددې وڅکددل او ترهددد   او يددو

کلده چدې رسدتوف هلتده     ...ورهدى ماشمتوب د وختونو انډيوال ته يدوازې  

 او خدوا تده   هده ډلې نه بداريه دميدز شدا   له در خلک او ،هلته ډرسېدور و

توده .ر  سره لوبه کولهيباريه له ب...او دشطرنج لوبه يې کوله وناست و

 :باريه وويل.لوبه روانه وه

 !نه څنګه  ان ژهوري ایدې  اوس به ويورم چې -

خپلدې يدوتې يدې پيداده تده ورنېدږدې       .ه ه به کدوو .ر   واب ورکړېب

 .کړې،خو پېښمانه شو او الس يې بېرته کړ

 :کړه چيدهپه دې وخت کې دروازه خالاه او رستوف 

نو،نور يدا چب ئدر د .هم دلتده دی  ر ېا کړ،واه واه،بپيدباالخره مې -

ب دمينځدددې خبدددرې وې،چدددې دماشدددتمتو الینيکدددودا د.ئه شدددديدددندددو و

و په کړس کړس خندل او نن يې دهده دداو باريه دهدو په اور الینيکو

بدداريه د رسددتوف هرکلددي تدده   ...دخندددا لپدداره تکددرار کددړې   بيدداو ليدددپدده 

و په وخت کې يې دې ته پام شو چدې دشدطرنج پده دړه    څېد،خو دپاڅېدپا

 دوی.هيې کېښدود  ای  له او پرنيوخو ده يې مخه وه،ېد،هده پاڅلګېدو

 الینيکدو سدره مدچ هدم نده کدړل او     د دود له مخې چې سره مچول يې،دوی 

دو په وخدت  کېاپيدهوښتل چې دخپل ملګري د الینيکو... ان شاته کړ

دسداري پده تويده هدده     .يدو څده وکړي،چدې يدوازې دده کدړه وي     داسدې  کې 

او آن هدده يدې مدچ هدم نده       هوښتل چې هده وسکونډي يا يدې پدورې وهدي   
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هېدږ چداپېره او درې   لده هدده   را کدرار او پده مينده    بداريه بدرعکه خدو   .کړ

لي او دواړه ليدد کال سدره نده و    نيملږ ترلږه  هدوی.واره يې رستوف مچ کړ

يامونده پورتده    مړنيپه هده من  وو چدې زلميدان پده هدده کدې دژوندد لدو       

دکار او زيار  هدویپه يوبل کې خورا زيال بدلونو نه چې د وکوي،دواړ

دواړه تددر  هدددوی.تدده تددازه وو دویهددده ټددول .لليدددوو،و اهېددزدچاپيريددال 

ه وروسته ډدر بدل شوي وو او تلدوار يدې سدره درلدود،چې     ديدنوروستي 

 .دهه بدلونو نه يوبل ته وښيي

رسددتوف پدده خټددو خپددل ککددړ پطلددون هددده تدده ورښددود،په ډډ او زهددرد  

 :و،وويل ي آوازيې چې دباريه لپاره چور نویپو 

چددې  يدديوا،تدده بدده ک دیدا څنګدده ښکلى،سددپې لى او پددا !ئويددور-

،ير دددي راير ي،تاسدددو چېدددرې او مدددوږ دجبهدددې خدددوار   چکدددر تددده وتلى

ي چېرې؟دکددددور اتريشددددي کددددوربنې د ر سددددتوف دلددددوړ هددددږ پدددده سددددرتېر

 .و،له دروازې نه سر راوويستدداور

 :رستوف ستريه کېښکوده او وې ويل

 .ى دهاه،ښه خوندونه مو کړي دي،ښه شواه و-

 :باريه وويل

. خلدک ډاروې  پده دې شروشدور  !سې چدې وهېچې دا داڅه خبره ده-

 :يې زياته کړه بيااو

ندده الره،همدددا پددرون وچددې دکوتددوزف يددو يدداور     نددن مددې دې انتظار -

يو يادښت راولېږه،خو هېڅ توور مې نه کاوه چدې داسدې    ،کيبالکونس

چې،څنګده يې؟څنګه؟کلده    يده واښه اوس راته و... ژر به هده تاته ورسوي

 ډزو الندې راهلي يې؟تر 

ييدوريي اددليب تده چددې   وف بددې لده هددده چې، دواب ورکددړي،د   رسدت 

ه مېړانده ټکدان ورکدړ او    سدرتېر ټټدر يدې  وړندد و،پده      دپو ي دريشۍ پدر 
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 :لر  ته وکتل اووې ويېهاړې ته پرول تړلي الس ته اشاره او ب

 !داده يوره نو-

 :باريه په موسکا وويل

ندددده مېړاندددده مددددوږ هددددم ښدددده وياړم!آفددددرين ډدرښدددده!هددددوکې هددددوکې-

کندډک سدره روان   له يې چې،وليعهد تل زموږ  مرو به خبر شویهرو.وکړه

په پولند کده خدو   .و،نو له دې کبله ټولو خوندونو او آسانتيا نه برخمن وو

و او مېلمستياوې،ماښدددامنۍ او و،هرکلي ورسدددېدبددده چدددې هرچېدددرې   

ټولو افسرانو سره ښده  له ،وليعهد هم يماوڅه درته و!ن اوې اوبنډارونه

 .خواخوږي کوله

يددوه :او هددورې کددولې  کيسددېانددديوالونو،هريو دخپددل ژونددد   دواړو

ژوندد   ور ندي و مستيو،چې د سورو افسدرانود  نشو ا، دخپلو سرښندنو

 انګړتيدداوې دي هددورې کددولې او بددل د سددترو شخودديتونو تددر الس او    

 .کولې کيسېڅارنې الندې د خدمت دښو  انګړتياوو،دخوندونو 

 :رستوف وويل

خونددد لري،رښددتيا ولددې شددرابو  هددوکې پدده يددارد کددې خددو خدددمت بددل-

 پسې 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       

او سپارښدددتنه يدددې وکدددړه چدددې شدددراب    يسدددتهدپيسدددو وړه ک دددوړه راوو

 :هده زياته کړه.راوړي

 .درکړم ليک او پيسې هم بايدتاته !هوکې-

او پيسددددې يددددې پددددر اوږدې څددددوکۍ ور    اخيسددددترسددددتوف،ليک و

وارتېږلې،څنګلددې يددې پددر ميددز کېښددودې او دليددک پدده لوسددتلو بوخددت    
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ر  تده وکتدل   ېد دليک څو کرښې يې چې ولوستې،په خورا قهر يدې ب .شو

ل،مخ يې دليک تدر شداپټ   ليداو همداچې دهده هبر  کتل يې  ان ته و

 .کړ

 :ې ک وړې ته وکتل او وې ويلر  پر څوکۍ له پيسو ډکې پرتېب

 بايدددماندده پيسددې يددې درتدده رالېږلددې دي،خددو مددوږ خددوران    پردښددې -

  ...چې يماود ان په اړه و بايددعسکرۍ په معا  ژوند وکړو،مګر زه 

 :رستوف په ترخه ژبه او لوړ آواز وويل

او له کدوم   يهاپوهېږې که تاسو له کوم  !خوږه ملګريه!ريهېيرانه ب-

ته ورهلدي   ديدناو تاسو دخپل ملګري  وایالسه کړی چانه کوم ليک تر

،نو کده زه  ئهده سره دزړه خواله او هورې وکړله او هوښتل مو چې  وای

،چددې وایبدده  او تللددى وایښددي پردسمدالسدده بدده مددې يددوازې    وایهلتدده 

او  ئمهربدانى وکدړ  !ندو اوس هدوږ شده   .واینده   یوستاسو دخبرو خندډ شد  

او خپلده   ئ، يدو چېرتده الړشد   ئ،هدرې خواتده چدې  د     ئکومې خواتده الړشد  

 .ئووز ،،بالدرپسېئنشه وکړ

داخبددره يددې چددې وکړه،سمدالسدده يددې الس پددر اوږې ورکېښددود او پدده  

ل پدده دې تويدده دخپلددو خبددرو  خددورا ميندده يددې هددده تدده وکتل،هددده هوښددت 

 :لږ نرم کړي،نو زياته يې کړه توندوالى

،ته خو زموږ پخوانى يدار يې، کده داسدې    ئچې خپه نه ش!ئپوهېږ-

 .  پېېلې او سپينې خبرې درسره کومنډا

 :او مال آواز يې وويل ستوني،په ډک څېدر  پاېب

 .داڅه خبره ده،هېڅ پروانه لري،ښه پوهېږم!پوهېږم،سرداره-

 :باريه وويل

 .وې هدوبللى!دکور څښتنانو ته ورشه -

کدددددو   ې لکدددددو او بدددددې دوړو خدددددړ ندددددري   ر ،خپدددددل پددددداک ،بددددد  ېب
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جدددړې څڼدددې دټولدددواک  واهوسدددت،دهيندارې پددده وړانددددې يدددې خپلدددې    

او همدداچې پدوه شدو     لوويچ په شان پورته خواته ږم  کدړې الکساندر پا

چددې جددامې يددې د رسددتوف خوښددې شددوي دي،پدده خوښددۍ او موسددکا لدده    

 .کوټې نه وول

 :رستوف دليک دلوستلو په لړ کې وويل

 .دیيو خوسکى رانه جوړ -

 ولې څه خبره ده؟-

ک هددم ندده دی  هسددې يددو خنځيددر راندده جددوړ دی،هدددو تدده مددې يددو ليدد     -

 .ښانه شوي ديپرد،ډدر  ورلېږلى

 :يې تکرار کړه بياتک سور شواو 

،ښه ورکه وه يې،يدوره څده   رښتيا چې مردار خنځير رانه جوړ دیپه -

 .شرابو پسې واستوه چې لږ شونډې لمدې کړو دا يوريل!ئته يور

دهده يادښدت   .ښدت هدم مدل و   ليک سدره يوسپارښدتيز ياد  له د کورنۍ 

فندددا لددده الرې دهددددې ددوسدددتانو لددده خدددوا      يلواميخد انا زړې يرافيندددې

 ...و اندان بايراتيون په نامه ليکل شویدرستوف دقوم

رستوف چې دهه يادښت ولوست،هده يې ميز الندې وارتېدږه او وې  

 :ويل

 .؟زه داسې ليکونو او واسطو ته اړتيا نه لرمدا ال څه حماقت دی-

 :باريه وويل

 ليک وارتېږه؟ ولې دې-

و،ماسطو لپاره يو يادښت و،زه هده څده کدوم،بال   هسې ددې واسط-

 .ورپسې

 :،هده يې ولوست او وې ويلکړ باريه يادښت راپورته

 څنګه بال ورپسې؟دا يادښت تاته خورا يټه لري؟-
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 .زه هېڅ څه ته اړتيا نه لرم او نه دچا ياوري هواړم-

 :باريه وپوښتل

 نو ولې؟-

 .مزدوري يعنيياوري -

 :ويل باريه سر وښوراوه او وې

 .زه توور کوم،ته التراوسه هم په خيالونو کې ډوب يې-

 :رستوف  واب ورکړ

را ه ورکه وه يې،تده څده   !او ته الهماهه شان ديپلومال چې وې يې-

 ؟ئهيله لر

،تددر اوسدده پددورې هرڅدده ښدده دي،خددو هددواړم   ئيندادي و!يددماوڅدده و-

اعتدراف وکددړم چددې هيلدده مددې لرلدده،چېرې يدداور شددم،ياور،نور ندده هددواړم  

 .هه کې پاتې شمجب

 ولې؟-

ه دده وکددړې چددې کددرار  بايدددنو بيددايددوره يددو وار چددې پددوځ تدده الړيې،-

 .منوب ترالسه کړې لویکرار 

 :يې بل چېرې الوزي،وويل ال مرههخيده،دښېدرستوف چې بر

 !نو داسې آ!ښه-

په  ير  ير يې دخپل دوست ستريو ته ستريې ينډلې وې او داسدې  

 .ې دکومې پوښتنې  واب لټويه چې هسې دهده په ستريو کدښېدبر

 .شراب راورسول، ې وخت کې و،چې زاړه ياوريلد په

 :باريه وويل

،نو اوس الیونه کدارليچ پسدې يوڅدوک    زه خو شراب نه شم څکلى -

 .کېولېږه چې هده يې درسره وڅ

 :رستوف له سپکاوي نه په ډکه موسکا وويل
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 څنګه؟...نو دا وږستريې جرمن سره به !ولېږه!ولېږه-

 :ه وويلباري

 .خاوند دی طبيعتهده خوراښه،اادق او دښه -

په ډدر  يردباريه ستريو ته  ير شدو او يدو سدوړ     بيارستوف يو ل 

ر  هم بېرته راستون شو،دبوتل سدر يدې مدال او    ېب.اسويلى يې وويست

د يدارد دوو افسرانو،رسدتوف   .دهه درې کسيزه مرکه توده او توده شدوه 

په روسيه کې، په پولند کې اوله هده ته دخپلې سیر برۍ او داچې څنګه 

 هددوی . يده واتده تدود هرکلدى     هددوی کدې خلکو  يواپده ندورو ټولو د    نه بهر

دټوکو ترڅند ،دخپلو قومانددانانو دکدړو وړو،دمشدر سدردار او دهدده       

 ...دسپې لوالي او يرکتيا نکلونه کول

ر ،خپل پي  ولګاوه،په داسې حال کې چې دهده لويى يې کړۍ ېب

 :ېږه،وويلکړۍ مخ پورته ل

 :وچې لىرسېدرستوف،دخپلو نکلونو په من  کې دلته 

چې ديرهل په وخت کدې انسدان څده يدو      ته يې توور هم نه شې کولې-

چدې بدداريه ورتدده   کيبالکونسدد انددرې -عجيدب او ليددونى احسداس لددري  

 ول چددې د وانددان ېدداخوښدد اندرېدسددردار.سددتريه پدده الرې و،راننددول 

هددددو سدددره مرسدددته لددده شدددي  یه چدددې کدددوالدددددمالتدددړ وي او پددده دې وياړ

و،ښه نظر  هم چې لنډه موده مخکې يې خوښ شوی هده باريه ته.وکړي

 .الره او تکل يې لره له هده سره هم مرسته وکړي

ته سپارښتنه کدړې وه،چدې  يندې اسدناد وليعهدد       اندرېکوتوزوف،

تددده ورسدددوي اوپددده الره کدددې يدددې پددده دې تمددده چدددې بددداريه بددده يدددوازې        

خددو کلدده چددې کددوټې تدده ننددول دسددورو .ولويوري،دهددده کددوټې تدده ورنندد

نواو خپلددو پددو ي بريددو ايچددې پدده  انسددتيددې  دا کبددرجن افسددر...پو ونددو

 .ليدلګيا و،و
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،خو رسدتف تده   سدېد ترستړي مشي نه وروسته باريه ته ومو اندرې

ۍ په کتو سره يې تندی تريو شو،سدريې وښدوراوه او پده خدواره سدتومان     

 و،چدددې دهسدددې  هدددده پددده دې خواشدددينى  .اوږدې څدددوکۍ کېناسدددت  پدددر

رستوف چدې پده دې خبدره پدوه     .کسانولکه رستوف سره مخامخ شوی دی

و،نو کدده يددې ددې  يددو پددردۍ سددړی  اندددرېبددده شددوه،مګر  يېواشددو،خ

تدک  ، مېدخو ددې ټولو خبرو سره سره وشدر ...خبرې هېڅ پروا ونه ساتله

نه ،پده سدترې قومانددانۍ کدې      اندرېباريه د سردار  .سوراو چوپ شو

رونو پوښتنه وکړه او وې ويل کې امکان لري او لده رازه  دنويواوتازو خب

 .ييواو ته دې دویوتلې خبره نه وي،

نده   ایددد داسدې ښدودله چدې يدواکې دهرچدا ترمخدې هږ       کېبالکونس

 :شي،وويل

 .شي د پرمخت  امر وشي ایدکې-

 يااو سره په خورا درناوي وپوښتل چې اخيسته په يټه له وخت ر ېب

دو،آوازه رښدتياده  کېد دودمعدا  ددوه برابدره   دټوليو قوماندانانوته ده

 او کنه؟

منودب نده    لدوی هدومره   پده خنددا  دواب ورکدړ چدې دی      اندرېسردار 

ر  کدړس کدړس   ېد ب.کړوخبدر وي پردلري چدې پده دهدو لده رازوندو نده ډکدو        

 .وخندل

 :،باريه ته مخ ورواړاوه او وې ويلاندرېسردار 

تده وکتدل او   رسدتوف   يېبيدا . ستاسو په اړه بده لدږ وروسدته وهږددږو    -

 :زياته يې کړه

،هرڅه مددې چددې لدده السدده   ئماتدده راشدد  ه وروسددتهپريټددسددباته بدده تددر  -

 .وشي،وبه يې کړم

 و،پرته لده هدده چدې درسدتوف    ترهده وروسته يدې شداوخواته  يدر شد    
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 :وويل، پام وساتي ته چې په قهر بدله شوې وه يۍوامه بې پرماشوم وز

،تاسدو هدم   ئدددجګدړو پده اړه هږ   کېسد بينفکرکوم تاسو دشونګرا-

 په هدو جګړو کې يډون کړي و،که څنګه؟

خپده   اندرېرستوف له ملنډو نه په ډکه ژبه چې يواکې ه ه يې کوله 

 :کړي،وويل

 .خود مې يډون درلود-

 خندنيدسواره پو ي له قهره ډک حالت ته پام شو،ډدر  کيبالکونس

 :او له سپکاوي نه په ډکه موسکا يې وويل ورهىتر نظره 

چدې لده هضدب     رسدتوف .کېدږي  کيسېه اړه خورا ډدرې ددې جګړو پ-

تده وراړولدې وې،پده ډدرلدوړ      کينه ډکې ستريې يې بداريه او بالکونسد  

 :يې وويل او قهرجن آواز

دهدده چدا لده     کيسدې خو زموږ .خورا ډدرې دي کيسې!کيسېهوکې -

خولې دي چدې د دښدمن تدر اورالنددې پداتې شدوي دي،رښدتيانۍ دي،نده         

کدې ناسدت    نيوچدې د جبهدو نده لدرې پده قومانددا      دهدو نازولو له خولې نه 

 .نښانونه او مډالونه اخلي، دي، رتبې

 :په ډدره خوښۍ او موسکا وويل اندرېسردار 

 .البته ماهم دهدو په ډله کې شمېرې-

دهدده افسددر پدده    هددده کرکدده او خوابدددي چددې درسددتوف پدده زړه کددې د    

ي سدره  لو وروسته لده درنداو  ليدشدله،اوس د هده د ارامۍ ترادوړاندې 

 :له،هده وويلدديډ

چدې   يماوزه ستاسو په اړه نه هږدږم،تاسونه پېژنم او د زړه له کومې -

ډول دقوماندددانۍ  زه پدده ټددوليز .لوۍ لېددوال هددم ندده يددم  ستاسددو دپېژندددي 

 .دافسرانو په اړه هږدږم

چدددې د ارامدددۍ د واک شدددرنګهاري يدددې پددده آواز کدددې   انددددرېسدددردار 
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 :ويل دهده خبرې پردکړې او وې ده،کېل دداور

 يدم او،هدواړم و ئماتده سدپکاوي وکړ   ئتاسو هواړ.اوس نو هوږ شه-

خددو زه .،داهددومره يراندده خبددره ندده ده ئتدده درندداوي وندده کړ  کدده تاسددو  ددان 

پدده .او ندده ښدده وخددت ټدداکلى دی ایچددې تاسددو ددې لپدداره ندده ښدده  دد يددماودا

او خدورا   لدوی ما اوتاسو تر دې نده پده يوبدل     بايدراتلونکو څو ور و کې 

کددې يددډون وکددړو او ددې ترڅندد  دروبت کددوي چددې  ددان   زهددرد دوئددل 

چې زما څېره مدو تدر    اشنا بولي په دې کې مالمت نه دی پخوانيستاسو 

 .بردښي او زه يې درپېژندلى نه يمستريو ښه نه 

 :يې زياته کړه بيااو 

او  ته چې،نه مې ستا کړه  انته سپکاوی يڼلى دیرا به شو دې  خو -

خدو ديوچدا پده تويده چدې څدو       اوی کدړی دی، اسو ته کوم سپکنه ماخپله ت

چې په دې خبرو پسدې مده    يماوکاله تر تاسو نه مشر يم، هواړم تاسو ته و

 :يې باريه ته مخ ورواړاوه او وې ويل بيااو  ئ،هده هېره کړئير 

ه وروسددته درتدده  پريټدد نددو دجمعددې پدده ورځ،تددر  !کيددهدروبت و!ښدده-

 .و له کوټې نه ووليې دواړو ته درناوي وکړ ا بيا.ستريه په الره يم

،يدوازې هدده وخدت    وای الیرستوف ته هده  واب چې هده ته يې وي

و او لدده همدددې خبددرې ندده چددې دهدده   وتلددى اندددرېوريدداد شددو چې،سددردار 

سمدالسدده يددې  .،الپسددې تددک شددين شددو  ويلددى ندده و  ددواب يددې هددده تدده   

تدر يدوې وچدې     سپارښتنه وکړه چې آس يې راوستل شي اوله باريه سره

پده ټولده الره کدې دهده خيدال      .ه وروسته خپدل کورتده الړ  په امانۍ ن ایخد

 :يااډدره زوراه چې 

 ددان مددين يدداور تدده د  رې قوماندددانۍ تدده الړ شددي او دهده پددر سدبا سددت -

 دوئل بلنه ورکړي او يا په رښتيا دهه پېښه هېره کړي؟

دده  چدې  اخيسته ډار له لذل نه خوند کله به يې له ډدرې کرکې،دهد
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کلده  . دهه کمکى،خوار خو کبدرجن انسدان رددږدي   رې نه دودنچې  ما تو د

پددده ډددددرې حيرانتيدددا دا احساسدددوله چدددې د هدددده پددده ټولدددو      بيدددابددده يدددې  

يانوکې داسې څوک نه شته چې ددهه ناآشنا ياور پده شدان، دده زړه   ناآش

 . کى دیدهده دملګرتيا او دوستۍ هوښتون
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يدو  يوه ورځ وروسدته،له روسديې نده دنو    د باريه او رستوف ترکتنې

لو او هدوقواووپدده يددډون چددې لدده کوتددوزوف سددره لدده جګددړې ندده رسددېدرا

ټ جددددوړ پردراسددددتانه شددددوې وې،دروسدددديې او اتددددريت دپو ونددددو يددددډ

دروسيې ټولواک لده خپدل وليعهدد خداروويچ او داتدريت ټولدواک د       .شو

ټ پرددددخپددل يددډ اتيددا زريددزه پددوځ د   ایارڅګيرڅددو  پدده ملګرتيددا يو دد 

 .ننداره کوله

لي او د  ېدد و نده خو پيداو پداکو جامولده سد    ي،په خورا پاکۍسرتېر

ټ دبرندې په وړاندې ،هرې ډلې خپل ټاکل شدوي  پردير کې،دمش  په ډ

 ونيددزاو زريونددو جندډه لرونکددو   يدامونو و سددرتېردزريوندو  .لنيددونده  يوا 

دافسر په يدوه هدږ   .اوازونه په خورا هما اهنګۍ په هوا کې انګازې کولې

پده  دانګړو واټنوندو کدې بده سدره        به دريت او يا کدوم خواتده تداو شدول او    

به ندور پلدي، پده ندورو خدو الښکلوشدنو او سدرو جدامو         ل او بله خواددودر

ژيدړو آسووسدپاره چدې موزيدک يدې       کې،او يا سدواره،په بريو،تدورو يدا   

داسونو دسدمونو همدااهنګوالي او دتدورو    .ل ېددت  ملګرتياکوله خو

تارونده،چې  ونکو توپوندو ک  لېدد بلې خواتده د .دهکېل ددشرنګهاري اور

و ،لدده بددارخپلو درنددو ارابددو  ده،پرکېددل دددددبددارول بددوي تددرې راتدده اور  

دا توپونده  .دهکېد ل ددد ا نه يې ټکانونه خدوړل او کړپهداري يدې اور    ېدخو

و ددد نو تده چدې د در  يواو وروسدته هدده  د   ددد دپلو او سورو ترمن ،تر تېر

نه يوازې څورب او ډنګر جنراالن،له رسمي .لددلپاره ټاکل شوي وو،در

نښددانونه او ...تړلددې وې مو سددره چددې مددالوې يددې پدده مالوسددتو کددې      جددا
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چددې ، ،ښددکلې جددامې پدده هدداړه افسددران څڼيټټر،بلکددې هوړ مډالوندده پددر

ږدرې يې پداکې وهلدې وې،سدپې لې وسدلې،چمتو شدوي آسدونه چدې لده         

پددده لندددډه تويددده ټولدددو داسدددې انګېرلددده چدددې کومددده       ...ل لېددددلدددرې نددده  

ه پدورې  دان   سدرتېر سرداره تدر  ستره،پرتمينه پېښه تر مخې ده او ټول له 

 ....ددې پرتم يوه برخه بلله

له ه وډکې منډې چې لده سدهاره پيدل شدوې وې،تدر لسدو بجوپدورې        

ټدول  .ټ په ډيدر کدې کتدار شدوې وې    پردهرڅه سم شوي اوبېالبېلې ډلې د 

 بيدا ترهرڅه دمخده سدواره والړ وو،  .وو لىددپوځ په درې کتارونو کې در

 .... ونه کتار شوي وواو ترهده وروسته پلي پو چېتوپ

شر وشور په خورا تلوسې او يبنۍ لکه باد پده يڼدو   ! د راهلل،راهلل

 .... نګلونو کې په ټول پوځ کې انګازې جوړې کړې 

د الموته له پلوه،يوه ډلده سدواره چدې مخکدې راروان وو،راښدکاره      

ه،خو يدوه نرمده وږمده پدر پدوځ      دلېکه څه هم په دې شېبه کې باد نه چ.شول

تودور  .جنډې او لوړ شوي علمونه يدې ورپدول   شوېوهوټه نيزپر تېره او 

و دخوښدۍ او خوشدالۍ څپدې دي چدې ښدار تده       سدرتېر ده چدې دادهدده   کې

 :ديوه قوماندان هږانګازه جوړه کړه.دي کېدونکېرانېږدې 

چدر  باند  کدې دچدر  آذان لدرې      پده  دهه هږ لکده   بيااو !تيار سۍ-

روسدته يدوه چوپده چوپيدا     ټ په ډيرکې پورته شو ،خو ترهدده و پردلرې د 

   .خوره شوه

ل ددددددچوپتيدددداکې دآسددددونو دسددددمونو هددددږ اور    پدددده دهدددده مرينددددۍ  

لي وو او دسددواره رسددېدټولواکددان دتيارشددوي پددوځ يددوه اړخ تدده را .دهکېدد

چددې عمددومي مددار  يددې   اواز پددوځ دلددومړي کنددډک دموزيددک سددندريز  

ه چې دا هږ دموزيک دښېدداسې بر.هږاوه، په هوا کې انګازه جوړه کړه 

اکانو له رانېدږدې کېددو نده مسدت     نه بلکې دټول پوځ هږ وچې،دټولو هږ
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دمار  دسندريز هږ په من  کې .و عي ډول سندريز شویبېاو په ط شوی

او  يده واو ده،پوځ تده هرکلدى  کېپېژندل  يهاد وان ټولواک آوازچې له ور

 :لومړي کنډک په يو آوازهږ وکړ.د ژوند،ژوند هږيې وکړ

 !هورا-

سې او سندريز او له خوښدۍ نده   ،پرله پکىکڼوونداسې او دهورا هږ 

 .چې خپله پو يان دهده له يڼوالي او پرتم نه په وحشت کې شول ،ډک و

کې ،چې ټولواک هدم   و کرښومړنيرستوف چې دکوتوزف دپوځ په لو

دهددده پدده زړه کددې هددم هماهدده     .و،والړ و هلتدده ورهلددى  تددر هرڅدده دمخدده  

دا .يدددې توخنددداوهاحسددداس تلوسددده کولددده چدددې ددې پدددوځ دهدددر هدددړي زړه  

مينده   يده ال او له هده چاسدره بدې پ  ددړونو پاريادواحساس د ان هېرول،

 .و کې راپارولى دویوه،چې دهه ستر او له خونده ډک احساس يې په 

هده داسې انګېرله چې ددهه سدړي يدوه خبدره ددې لپداره بده ده چدې       

سمندراو له هدې ډلې نه دی چې په دهه سدمندر کدې    يهادويړو دهه بې پ

تددويې کړي، ددان   يني، ددان اور او اوبدده تدده واچددوي،و   و څدداڅکى دیيدد

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

ونکې کلمې تلوسده کدې نده شدي او     رسېد،ددهه راالیکبله ،ده نه شو کو

 .مينه ناک اور کې لمبه لمبه نه شي دهده په

 :له هرې خوانه دخوښۍ انګازې پورته وې

 !هورا!هورا!اهور-

ل پسدددې د ټولواکدددانو د  کندددډکونو پددده خپدددل مدددار  سدددره يدددو پددده بددد    

 بيددداوشدددور،د مدددار  او   شدددر د هدددورا د بيددداکددداوه او  رارسدددېدوهرکلى

 کييدو کڼدوون   ،پهسدته ېهورا،هورا انګازې،چې پرله پسې يدې قدول اخ  

 .لليداواز بد

ته ورته  ې خاموشې دښتېهر کنډک د ټولواک تر ورسېدو پورې،يو
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ده او لده شدور   کېد ،ناڅاپه ژونددي  رسدېد چې ټولواک بده ور و و،خو همدا 

 ....ا راته ېدومستۍ نه لکه دسيالب څپې په خو

ټولواک،الکساندر،دسدددواره پدددوځ پددده ښدددکلو جدددامو   دددوان ښدددکلى

لددوړ  پدده سددر،په وريددن تندي،پدده زهرد،خددو ندده   کونجدده خددولۍکددې،درې 

 .و هږ،دټولو پام  ان ته ور اړولى

والړ او پدده خپددل تندددهلچک يددې رسددتوف،دموزيک ډلددې تدده نېددږدې 

تده ور وړانددې شدو او پده پرلده      پلوټولواک له لرې وپېژاند،دهده حضدور  

کلدده چددې رسدتوف دشددلو ياموپدده واټددن ټولددواک تدده  .پسدې يددې ورتدده کتددل 

نېددږدې شددو،هده پدده ښدده تويدده دهددده  واندده او ښددکلې څېددره، دهدددې لدده     

سدې شددلو   په زړه کې يې دمينې اولېوالتيدا داور دا .هليدټولونښو سره و

شدددلې ووهلددې چددې ترهددده وختدده پددورې يددې هې کلدده احسدداس کددړې ندده    

دټولدواک هرڅه،دهدده دڅېدرې ترټولدو کمکدې نښدې او هدړي او هددره        .وې

 .دښکال او پرتم څريندونه کوله وټول ،خو ېدا

او په فرانسوي ژبه يې  ددټولواک د پاولګراد دهونډ په وړاندې ودر

   .سېدداتريت ټولواک ته څه وويل او ومو

ه او لدده ددددو،بې واکدده وهوړليدددرسددتوف دټولددواک ددې موسددکا پدده 

هيلده يدې لرلده چدې     .په زړه ال راخورې شدوې  ټولواک سره يې دمينې لمبې

ميندده هددده تدده څرينددده کړي،خددو پدده دې      خپلدده دا بايدددهرڅنګدده کېږي،

ناشدونې خبدره ده،ندو لده دې کبلده يدې هوښدتل چدې لده           هه چې دا يوېدپوه

هوښدت او يدو څدو خبدرې يدې       ونډ قومانددان ورو ټولواک ده.همه وژاړي

 .ورسره وکړې

 :رستوف په زړه کې ويل

 ، له خوښۍ نه به مې سدا وای الیماسره هږددله که هده !اې زما ربه-

 .وایوتلې 
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 :ټولواک افسرانوته وويل

هدږ داسدې    سدماني رسدتوف تده دهدده هدره خبدره لکده آ      !)ټولو ښداهلو -

 .ه کومتاسونه دزړه له کومې مننله  (هدښېدبر

چې  ان يې لده   وایړ خبره يادو، دا به ورته وایش الیرستوف که کو

 .وای ایخپل څار نه  ار کړ

 :ټولواک زياته کړه

او  دعلمونددود يټلددو ويدداړ يټلددى دی  کېتاسددوپخوا دييورييوفسدد-

 .و ته چمتو ياستدداوس هم د همداسې يوې وياړنې ،وياړ

 :رستوف توور کاوه

 .ه ترې قربان کړم ان به ورنه  ار کړم، ان ب-

و داسدې  سرتېرڅه وويل چې رستوف پرې پوه نه شو،خو  بياټولواک 

 .څېرې شي چې تا به ويل اوس به يې ستونى يستههورا وو

کدې پداتې    ددد ټولواک څو شېبې د سدورو پده وړانددې پده شدک او ترد     

 .شو

 :رستوف په زړه کې وويل

شي شک ولري،خو وروسته يې همددا شدک دهدده     ایداڅنګه کېد-

 .دښېددنورو چارو په شان،تر نظر پرتمين اوهوره وبر

له دود سره دهده وخت .دټولواک دشک شېبې زياتې اوږدې نه شوې

بوټددو کددې يددې خپلددې  ،اوږدو ټونګدده لرونکددوسدداقدارو ،پدده ښددکلوچرمي

پدددرې سدددپور  خندددۍ آسدددپې لددده خېټدددې سدددره چدددې دی  دژيړب پټدددې پښدددې،

دآس  ،يددېو،وسددولولې او پدده سددپينو دستکشددو کددې مروړلددي السددونو     

دهدده ديداورانو بدې    . ېدد پردښول شوی جلو  ان خواته راټول کړ او وخو

هده سدره مدل همدالري    له ټولواک او .نظمه سيالو هم هده پسې روان شو

کددې  ایل اوپدده پددددددکددرار کددرار لددرې کېدددل،دنورو هونددډونومخې تدده در 
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دومره لرې شول چې دهده دخولۍ دسپينې لوړې نښې نه پرته چې دهده 

يدې بدريده    اتدريت دټولدواک دسدرونو دپاسده چدې دی     انو او دديڼو ياور

  .ل کېدلليدکاوه،بل څه نه 

هدم وريداد    کيدټولواک ديداورانو پده ډلده کې،رسدتوف تده بالکونسد      

پرونددۍ  دویهددده تدده د.خددورا تنبددل او شددواړ پددر آس ناسددت دی   شددو،چې

وکړ چې هده سيالۍ ته راوبدولي کده    ناندرۍ وريادې شوې او دا فکريې

 :زړه کې ويلپه يې  څنګه؟اوس

 :ه داپوښتنې کولې له  انهده .دا ښه کار نه دي-

ددې پددده اړه فکدددر   دا ښددده کدددار دی چدددې پددده دې وخدددت کدددې دی    يددداا-

 وکړي؟او يا په دې اړه وهږدږي؟

په دهه وخت کې چدې دهده شدان پداک احساسدال،مينه او سرښدندنه       

يدو لده   خبدرې او   يهالي دي،دا وړې او بې  ېددټولو په زړونو کې راتوخن

نه لري،په دې شېبه کې ټول راته يران او زه ټول  معنيبل نه خپتيان هېڅ 

 .بښمه

ټ پيدل شدواو رسدتوف پده     پردل،ليدد کله چې ټولواک ټول هونډونده و 

و،پده بدې شدان يکده      ىاخيسدت وف نده  نيسله د آس چې نوی يې بېخپل عر

تازۍ نورو سورو پسې روان و،هده دټولواک تر ستريو  انګړې ننداره 

 .ودهدرل

و،مخکددې لدده هددده چددې    کىرسددتوف چددې يددو بددې سدداري آس  دلددون   

تده ورسدېږي،دوه وار يدې     ایو  ددکې دخپل در ایټ په  انګړي  پردد

خپل آس،په خپلو  انګړو ټونګه لرونکو بوټوپده خېټده وواهه،هدده يدې     

ه،له خدولې نده   ېدآس چدې شدڼ  . چټکې او ن ا ډوله  داسدتې تده ولمسداوه   

سددددکه هړولدددده،اوربوزيې شدددداه تدددده  ل،هاړه يددددې هدددددديددددې  ګوندددده باد

کشاوه،پښې يې يو په بل پسې په داسې ښکال او نازکۍ هسکولې چې 
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ه دښدېد داسې بر.يواکې په  مکه نه لګېږي او آس په آواره په هوا الوزي

او پده ن دا دهدده     احساس کدړی  چې دې څاروي هم دټولواک تند هلچک

 .هددله مخې تېر

خېټده يدې دننده ويسدتلې     خپله رسدتوف هدم ورنونده شداته خدم کدړي او       

ده لدده آس سددره يددو شددوی دی ،پدده تريددو تندددي،  کېددوه،داسددې چددې توددور 

وف پدده وينددا د جددوړ نيسددمدده څېددرې او خددورا بددد مسددتۍ او د د لېددونۍ وز

 .شو تېرشيطان په شان د ټولواک له مخې 

 :ټولواک هږ وکړ

 !افرين دې وي،دپاولويراد هونډ-

 :رستوف،په زړه کې ويل

چدې   وایچدې داسدې راتده ويدل شدوي       وایوي څه بده شد  !يهاه خدلوي-

 . ان اور ته واچوه

ل افسدران  رسدېد ،له روسيې نده تدازه را  رسېدته و ایټ پپردهمداچې 

ل او دهددو جريدې مرکدې ټدولې د فدوق      ليدد او دکوتوزف پدوځ ډلده ډلده ټو   

 ....العاده ترفيعاتو،نښانونو او مډالونوپه اړه وې

پده اړه وې،ټولدو دهدده    خوله هرڅه زياتې خبرې د ټولواک الکساندر 

 .ېيلاکړه وړه او يا خبرې اترې تکرارولې او هده يې دزړه له کومې ست

ټولو يوه هيله لرلده او هدده داچدې د ټولدواک تدر الرښدوونې النددې ژر        

ه ټددپرد تددر.اوربددل امددر ورکددړل شددي  تدده پددر دښددمن ديرهددل او    دویتددرژره 

لددواک وروسته،رسددتوف او نددورو زيدداتو افسددرانو داسددې انګېرله،کدده ټو

 .به هده ماتوي دویقومانده واخلي،دښمن چې هرڅوک وي 

ډاډمددن وو او پدده دې يددې بدداور     ټدده وروسددته ټددول پدده بددري   پردتددر دې 

 .درلودچې دوه يټونکې جګړې يې ترمخې دي
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ه يددوه ورځ وروسددته،باريه خپلددې تددر ټولددو ښددکلې جددامې      پريټددتددر 

ه د زړه لده  ېدر  هدده تد   واهوستې او په داسې حال کې چې دهده ملګری ب

بدريده  پده دې هيلده   هيلده کوله،هدده يدې د المتدوس پده لدور        کومى د بري

سددددره ويوري،دهددددده لدددده خواخددددوږۍ يټدددده     کيبالکونسددددلدددده کړچددددې 

ياوري،چې دده لپاره په پدوځ کدې    بياواخلي، انته کوم منوب،په تېره 

 .ا کړيپيده، دښېدتر ټولو نه خورا ښه او دروند کار بر

 :هده په زړه کې ويل

به درستوف لپداره چدې پالريدې هدر وارلده يونده زره روبلده ورتده         دا -

څ ،دهدددې،هېچاتددده هددداړه نددده ږديييوارالېدددږي، خدددورا آسدددانه وي چدددې و

وپرته له زه چې يوخوار ا.چامزدوري نه کوي او همداسې کبرجن وير ي

دسددبا او بددل سددبا فکددر هددم     بايدددبددل څدده اوڅددوک ندده لرم،   خپلددې ککددري 

 .و له هرې شېبې او بخت نه يټه واخلموکړم،خپله راتلونکې جوړه کړم ا

ا پيدد  انددرې پده المدوته کدې سدردار      ورځ هده په الیهده ونه شو کو

هلتدده اسددتوينه شددوې    دانيه قومانددلويددو،چې ليدددخددو دښددار پدده   کړي،

دوه ټولواکان،سددددره لدددده خپلددددو ملګددددرو وه،ټددددول سياسددددي اسددددتازي او 

پده دې  شدوي وو،  مېشدت خپلوانو او بدريه کوونکونده هلتده   ، درباريانو

 .کې دا تلوسه الپسې لمسوله چې دهې ډله ته نېږدې شي

 ښايسددته ددوک ندده پېژندل،کدده څدده هددم ديددارد ښددکلې او       هددده هې

لوړپدددوړو دربددداري پو يدددانو،چې   دريشدددي يدددې پددده  دددان وه،خدددو دهدددو   

سدر   کي نښانونه او مډالونه يې پر ټټرونو اوجګې خدولۍ يدې پدر   ون لېد
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واټونددو کددې ښددکته پورتدده  وې،پدده خددورا پرتمينددو يدداډيو کددې د ښددار پدده   

دل،ده ته چې ديارډ يوخدوار افسدر و او هددو تده يدې هدېڅ څده ورتده نده          کې

د کوتددوزف پدده  .و،چددور پددام ندده کدداوه او يددا يددې ندده هوښددتل پددام وکددړي        

لټوندده کولدده،ټولو يدداورانو او     کيبالکونسدد قوماندددانۍ کددې چددې ده د  

 ييد واچوپړانو په داسې يوه ستريه ده کتل چدې يدواکې هوښدتل ده تده و    

ن دلتده خدورا بدې شدمېره ښدکته پورتده سدريردانه        اچې دده په شدان افسدر  

ددې ټولدو خبدرو سدره سدره     .و نه ستړي شدوې دي ليديې له  دویير ي او 

دالمدوته   بيا،بله ورځ چې دمياشدتې پنځلسدمه وه،ترهرمدې وروسدته،    

و،ورنندول   مېشدت او هدې ودانۍ ته چې کوتوزف پده کدې    ورهىخواته 

بداريه  .پده کدورکې و   انددرې سدردار  .يدې وکدړه   پوښدتنه  کياو دبالکونس

ز وخدت کدې بده دهده     ايد پخدوا پده سدوله     دياشد .تاالرته بدريده شدو   لویيوه 

دن ا تاالر و،خو اوس په کې پنځه کټونده،څو څدوکۍ او ميزونده او يدوه     

 .ادښي ووپيانو 

يو ياور چې پارسي اوږدکمديه يدې پده هداړه،دروازې تده نېدږدې يدو        

 .يا وميزته ناست اوپه ليکلو لګ

و،السدونه   کيي نيدوف سور رنګه څورب افسر چې هماهده   بل تن،يو

اوڅند  تده ناسدت افسدر تده يدې څده         لىځېدد پر کدټ ه و،سر الندې تر يې 

 .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

او والړوندده  وناسددتلدده ،په کوټدده کددې ندده و،پدده کوټدده کددې کېسددبالکون

هدده چدې پده ليکنده لګيدا و،      .و،هده ته پام ونه کړليدچا دباريه په  هې

پوښدتنه وکړه،خدو هدده پده تريدو تنددي        کيباريه لده هدده نده دبالکونسد    

 :ورته وکتل او وې ويل
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،لدده يني،کدده څددوک هددواړي هددده وودکشددف افسددر دی کېبالکونسدد-

 .تاالر ته الړشي و،د هرکليېې خوانه دکين

پده تداالر کدې    .ورهدى باريه له هده نه مننده وکدړه او دهرکلدو تداالر تده      

 .له تنه افسران او جنراالن ستريه په الره وو

هدده تده ورنېدږدې     انددرې سدردار  ...کله چدې بداريه تداالر تده ورنندول     

 :او وې ويل نيوشو،هده يې له مړوند نه و

پدرون مدې   .ئا کدړ پيدد ما  الیشو کو يم چې پرون موونه ډدر خوابدی-

م،تددده تللدددي  رتيروواي.انو سدددره ورکددده شدددوه  منيدددټولددده ورځ لددده هددددو جر  

 ...نه لري ای يرتيا او دقت خو پ انومنيددجر.وو،مورچلونه مو کتل

 :او وې ويل...سېدومو اندرېسردار 

وکې مدا پده دې اړه   ؟هئچې يداور شد   ئتر اوسه هم ال هواړ!ښه يرانه-

 .پوره فکر کړی دی

 :،وويله چې په دې پوه شي،ولې سور شوی دیاريه بې له هدب

تدا بده ويدل چدې     ...ن نه هيله وکدړم هوښتل مې له ستر قوماندا!هوکې-

 :ننواتې کوي

چدددې دشدددهزاده کدددورايين لددده خدددوا زمدددا پددده اړه يدددو   ئتاسدددو پدددوهېږ-

چې  دادی شوی دی او زما دهوښتنې دليل هم ورته لېږل ز ليکسپارښت

 .جګړې ته الړ نه شيډاردږم زموږ يارد به 

 :وويل اندرېسردار 

چې  ئبه په دې هکله وهږيږو،يوازې اجازه راکړ بيا!ډدرښه!ډدرښه-

به مدا او تدا سدره     بياددهه ښاهلي په هکله ستر قوماندان ته خبر ورکړم ،

 .يورو

،ددهده سدورمخي جندرال پده اړه     اندرېپه هدده شدېبه کدې چدې سدردار      

سدره   انددرې باريه ته چې لده  يې د داسې بدب...قوماندان ته ورننول ستر
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او له جندرال   اخيستو،کتل،چې هده ودرې پسې و دده دخبرو خنډ شوی

دسترقوماندان له دفتدر نده    اندرېنه يې مخ واړاوه او تلوسه يې لرله چې 

 .راستون شي

سره هده ستر تاالر ته چې پيدانو پده کدې     اندرېکله چې هده له سردار 

 :يلښې وه،ورستانه شول،سردار وواد

 نده ده چدې تده    ما ستا پده اړه ډددر فکدر وکدړ،هېڅ پده کدار      !يوره يرانه-

هده به تاته کوټه خوږې خبرې وکړي،هرمندۍ تده   .ستر قوماندان ويورې

چدې داخدو واهلل کده بدده خبدره      ...بداريه پده زړه کدې وويدل    )به دې وروبولي

ډددر ژر  .خو دا ټول به هده څه ته چې ته يې هواړي هېڅ يټه ونه کدړي  (وي

امرظابطان دومره ډدر شي،چې لده هددو نده بده يدوجال      ا ددا ياوران او دبه 

 :ما او تا به يو بل کار وکړو.کنډک جوړ شي

هددده .لرم،هددده جنددرال او دټولددواک يدداور دی زه يددو ډدددر ښدده ملګددری   -

تدده بدده خبددر ندده  .خددورا ښدده سددړي اوهددده شددهزاده دولګدده روکوف،نددومېږي 

اندانۍ او مدوږ يدو هدم    وي،خو خبره داده چې اوس کوتوزوف،دهده قوم

او واک نه لرو،اوس ټول کار د ټولواک ترڅارنې الندې ترسدره   اهېزکوم 

لده  ه روکوف ته ور م ،مدا سدتا پده اړه    لګکېږي،نو له دې کبله زه اوس دو

 انسدره  لده  شدي تدا    الیوبده يدورم چدې هدده کدو     .سدره خبدرې کدړې وې    هده

ا پيدد  ایم ښده  د  پوړو کې تاتده کدو   نيوويوماري او کنه؟ او يا هم په پاس

 ...کړي

دواړه پدده يددډه   ريددن تندددي دبدداريه هيلدده ومنلدده او   هددده پدده خددورا و  

 .و ته ورهللليددشهزاده دولګه روکوف 

ماخوسددددتن وچددددې دواړه د اولمتددددوس مددددانۍ تدددده چددددې هلتدددده دواړه 

 .لرسېدټولواکان او له هده سره مل ملګري استوين وو،ورو

ړو ټولواکدانو تدر   داهماهه ورځ وه چې د اتريت دجګړې جريدې د دوا 
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پده دې جريدې کدې ددوو    .مخې دخپلو ټولو هړو په يډون هوندډه کدړې وه  

دخوښددې بددرخالف ر ،بېشددهزاده شیارڅينکوتددوزوف او زړو سددردارانو

 ددد يرهدل پيدل او دبناپدارل پدر پو ونده بر      چدې دمګدړۍ  کړه شوې وه پرد

 .وشي

د اوباريه د  اندرېسردار  مټې پای ته رسېلې وه چېدجګړې جريه 

د عمدومي قومانددانۍ ټدول    .ه رږکږف ليدوته مداڼۍ تده راورسدېدل   دولګ

نده پده مسدتۍ کدې      ، دهدې ور ې له بريهړي ددهې جريې د وانې ډلې

پيدداوړي او دندداپليون لدده پو ونددو ندده هددوره پو وندده ټددول پدده        ...ډوب وو

ي ددوو ټولواکدانو دحضدور لده املده     سرتېرکې راکوټه شوي وو، ایيو 

اتريشدددي .و او ديرهدددل هيلددده يدددې لرلددده   خدددورا زړور او لددده ولولدددو ډک و  

 د يدددې ترالسددده کدددړې وه،  دانيروتر،چدددې دجګدددړې قومانددد  وایجندددرال،

تدر خدورا وړوو  انګړتيداو سدره     او آن طو ايسدتراتيژيکو شدر  لده  عملياتو 

نددداپليون دخپلدددې کمدددزورۍ او    ه چدددېدښدددېدداسدددې بر ...آشدددنا شدددوي و 

 .له امله دهېڅ ډول کړو تکل نه الره ستومانۍ

انو ندده لويدددسمالسددي يرهددل لدده خددورا سددختو پ   دولګدداروکوف،چې

،همدا شدېبه لده جريدې نده راسدتون شدوی و،هدده ستړی،سدتومانه خدو          و

هدده تده    خپدل  دوان ملګدری    اندرېسردار .په ميو او هرور مست و دبري

وروپېژاندددددد،دولګاروکوف هدددددم دهدددددده الس پددددده مينددددده ښددددده کلدددددک    

لده   الیښدده ،هدده نده شدي کدو     داسدې برد .ېښکود،خو هېڅ يدې ونده ويدل   ک

ورسدره   وژهوري چې ددهې جريدې نده وروسدته دی   هدو انديښنو نه  ان 

 :ته وويل اندرېالس ويريوان و،هده په فرانسوي ژبه سردار 

هيله مدې داده چدې    دانيڅومره يرانه جګړه وه،يواز!يرانه ئپوهېږ -

کړې نه مخکې راتلونکې جګړه هم داسدې ويټدو لکده    پردددې جګړې له 

 .دهه جګړه
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 :يې،په توده او پرې پرې ژبه وويلترهده وروسته 

روتر،پده   واید  بيدا ه تېدر داتريشديانوپه   بايدزه !يرانه يماوهواړم و-

په څه  يرتيا،پده څده هدر اړخيدزه      هدوی ئپوهېږ.وړاندې خپله يناه ومنم

پېژندنددددده کدددددې دهددددددو پوهددددده،دټولو     تويه،دسددددديمې او سدددددارا پددددده  

وتددده پددده پدددام او وړو وړو جزئيات په پوهېدندددهيطواامکانددداتو،دټولو شدددر

 سددنيټددول او!هددوکې يراندده .الس لددري لددویاو شددننه کددې څددومره   سدداتنه

مخالیددت وندده   بايددددهددېڅ شددي پدده وړاندددې   .ط زمددوږ پدده يټدده دي  ايشددر

شددوي  ایاتريشددي  يرکتيددا او روسددي مېړاندده سددره يو دد     ئپددوهېږ.شددي

 ؟ئدي،نور نوڅه هواړ

 :وويل کيبالکونس

 کړه شوې ده؟پرد ښه نو ديرهل لپاره وروستۍ-

 :ه روکوف وويلدولګ

بناپارل چور واک لده السده   زه داسې توور کوم چې !،يرانهئپوهېږ

 :او زياته يې کړه سېدهده ومو.ورکړی دی

چددې ټولددواک تدده دهددده لدده خددوا ندده يددو ليددک    !يراندده ئتاسددو پددوهېږ-

 ؟لى دیرسېدرا

 :وويل کيبالوکونس

 دي؟ کلي،هده څه ليييواعجبه ده،ښه نو -

بوخدت   يده اې هدواړي مدوږ بدې     هسد !کي،اپلتدې شي ولي الیڅه کو-

،هده اوس زموږ په ولکه کدې  يماوکړي او وخت ويټي،تاسو ته هواړم و

 .يماودي،په دې پوهېږي،رښتيا 

 :وخندل او وې ويل يۍوادې خبرې سره سم يې په بې پرله 

هدده تده پده يدوه      الیچدا نده شدو کدو     خو دخندا وړ خو ال داده چدې هې -

څددوک ندده   ه کددوي ،چددې اوس ټولددواک خددو ال څدد کي،نامدده هددم  ددواب ولي 



 

614 

زه تودور کدوم چدې هدده تده      .هواړي هده آن د قونسل په نامه هدم ونومدوي  

 .دجنرال بناپارل په نامه ليک وليکل شي بايد

 :وويل کيبالکونس

هدده دجندرال پده نامدده     بيدا خدو هدده دټولدواک پده نامده ندده مندل او       -

 .يادول داچور جال جال خبرې دي

 ا نه وروسدته يدې پده چټکدۍ    يوې موسک دولګه روکوف وخندل او تر

 :وويل

،خددورا  يددرک او پېژنيخددو  بددينټولدده خبددره پدده همدددې کددې ده،بېلي  -

دفرانسدې د   بايدد چدې ،هدده تده     ی دیز کړوړاندد،هده هوښيار سړی دی

 .وتخت دتاالنګر او دبشر ددښمن په نامه ليک وليکل شياتاج 

 .دولګه روکوف،دا وويل او په کړس کړس يې وخندل

 :وويل کيبالکونس

 او همدا؟-

ا پيدد دليدک لپداره خدورا ښده سدرليک       بينشدو،بېلي  تېدر  که له ټوکو-

 .هم دی هده نه يوازې ټوکمار بلکې خورا  يرک ،کړی دی

 څه سرليک؟-

 :شهزاده دولګه روکوف په زهرده خو په ډاډ سره  واب ورکړ

خددورا ښدده الره ده،څنګدده   هېڅ،دفرانسددې دحکومددت مشددر،د آوارۍ -

 همداسې نه ده؟

 :وويل کيسبالکون

 .،خودبناپارل به هده خوښ نه شيډدر ښه دی-

هددده پدده وار وار سددره   .پېژندديزمددا ورور هددده ښدده   !نه،هې کلدده ندده -

هدده  .خدوړلې ده  ډوډۍټولدواک سدره پده پداريه کدې       سنيدفرانسې له او

ه مار ديپلومال ماته ويل چې تر اوسه پورې يې تر هده نه  يرک او دوک
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هنرمندددي  لویيتددااي  يرکتيددا او ،هددده فرانسددوئپوهېږ.لىليددد ندده دی

 ...دواړه لري

 :وويل کيبالکونس

 .يم دهه  وان دکار لپاره تاسوته راهلىښه شهزاده زه د -

تده نده وه رسدولې چدې ،يدو يداور        ایالخپلده خبدره پد    انددرې خو سدردار  

کددوټې تدده راننددول او شددهزاده دولګدده روکددوف يددې دټولددواک حضددور تدده   

 .وباله

او بداريه السدونه    انددرې ،د سدردار  څېدد دولګه روکوف،په تلوار پا

 :يې کېښکودل او وې ويل

په ، هر هده څده مدې چدې لده السده وشدي،      ئپوهېږ.څه بد کار وشو!آه -

ستا او ددې ښکلي  وان لپداره ترسدره کدړم او يو دل     خورا خوښۍ به يې 

يې په خورا خواخوږۍ او لېوالتيدا دبداريه الس کېښدکود او زياتده      بيا

 :يې کړه

 وليد بياتر ...؟کهئخو يور-

ره لوړپددوړ چددارواکو سددره د دومددبدداريه پدده هددده شددېبه کددې د واک لدده 

هدددده دلتددده  دددان لددده هدددده  .و ىاخيسدددتنېدددږدې والدددي نددده سدددختې يبڼدددۍ  

سترو څپو چدې دي   ه چې دپرينو ددېليد ایقول سره يو  کيخو وون

 شدوې  يدل ادنه پدام وړ او  کى،څاڅ کىيې په خپل هونډ کې دهدو يو وړو

ل او يدو   ېدد پسدې وخو  دولګه روکدوف،  هدوی.کويبرخه ده،الرښوونه 

همداهې کدوټې نده چدې دولګده       چې دټولدواک لده  ) ليدټيټ ونى سړی يې و

 دهده ولسي جامې په  ان وې،له څېدرې (.و،راوولننوتلى رروکوف ،و

وړانددې راوتلدې    داسدې توندده   ه،الندنۍ ژامده يدې  دښېدهوښياري بر يې

يددې  يرکتيددا   تدده وه،خددو بددې لدده هددده چددې څېددره يددې بدرنګدده کړي،هددده     

اوه چدې  دولګده روکدوف تده داسدې سدر وښدور       سدړي  ينيدهه ټيټ و.بښله
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سدددداړه هلچددددک  ،وروسددددته يددددې پددده يدددواکې نېددددږدې انددددډيوال يدددې دی  

ه چې هدده  دښېد،داسې برورهىته وکتل،مخامخ وړاندې  اندرېسردار

او ورتده   هده ته درناوی وکړي اندرې دې ته ستريه په الره و،چې سردار

،نه دا وکړه او نه هده،نو دهده ولسي سړي اندرېار سرد.سر ښکته کړي

او قهدر راخدواره شدول،له سدردار نده يدې مدخ         بې سدارې خوابددۍ  پرڅېرې 

 .شو تېرواړاوه، ان يې کوږ کړ او دهده له څنګه 

 :باريه وپوښتل

 دا څوک و؟-

،چددې زه  کى دیچدداروا دا دهېددواد يددو لددوړ پددوړی ؟پېژندددل شددوی      -

،شددددهزاده آدم و چددددارو وزيددددر دیيددددرنتددددرې لددددرم،دا دبه سددددخته کرکدددده

 .کي،دیچارتوريژيس

هده اسويلي چې يويل  کيۍ نه وتل،بالکونسله ماڼ هدویکله چې 

 :،له يويل راوويستل او وې ويلو،پټولىکې نه ش

 .کيد وله برخليک ټا...دا هده کسان دي چې-

 ،ځ يرهل پيل کړ اوبداريه د اسدترليڅ  اتريت يډ پو-بله ورځ د روس

تدده ورشددي ،ندده دولګدده  کيبالکونسدد ،نهالیه شددوکوجګددړې پددورې وندد تددر

زماعيددل پدده هونددډکې اياو ال دڅدده نددورې مددودې لپدداره د  يندديروکددوف وو

 .پاتې شو
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وف سددواره چددې  نيسدد،د دد مياشددتې دشپاړلسددمې پدده سددپېدو کددې    

رستوف هم په هدو کې خدمت کاوه او دشهزاده بدايراتيون پده    الینيکو

ل چدې جګدړې    ېدد وخو يده اره له خپل  هونډ پورې يې اړه لرله،ددې لپا

هدددو ندده شددا  تددروروسددته ، ډشددي،خو د يددو ورسددت الرې لدده وهلددو تدده وري

الرې پددده خدددوا کدددې تدددم  لدددويېه چدددې د رسدددېدقوتوندددو تددده سپارښدددتنه راو

يددې پلددي   بيدداې ډلې،دويمددرسددتوف،د سددورو قزاقددانو لددومړي او    .شددي

 ،تر هدددو ندده وروسددته دبددايراتيون جنددراالن او جنددرال   چېکنډکوندده،توپ

 تېددرترڅنګدده  دویل چددې دليددددولګدده روکددوف او دهددده مددل يدداوران و    

پدرزړه   الینيکدو ټوله هده ويره چې لدومړي او دجګدړې نده مخکدې د    .شول

و لپداره  دددهده د زړه يردسره ه ې چې پر دهې وددرې دالسدبر  ، خوره وه

ټددول هددده خيالوندده چددې د يددوه زړورسددواره پدده    راخوټېدددلې اود زړورتيددا

دهددده ټددول .،هسددې پدده هددوا الړلوایه کددې ښددودلي پدده جګددړ بايدددتويدده ده 

سددواره دجبهددې شدداته د زيرميددزو قوتونددو پدده تويدده پدداتې شددوي وو او         

ال نهده بجدې نده    .ه کدړه تېدر رستوف هده ورځ په همونو کدې ډوبده    الینيکو

دچددو او سدورو   ((هدورا ))وې،چې دجبهې له لومړيو کرښدو نده د ډزو او   

ان يداډيو تده پورتده کدول     ل چدې ټپيد  ليدد ده و.ل شدو ددد دشروشور هدږ واور 

 ل چدددېددکدددې ښدددکار ایخدددو پددده پددد (دهددددو شدددمېر خدددورا لدددږ وو) دل کېددد

داسدې  .دفرانسويانو يوه ستر ډله دسلګونو قزاقو په من  کدې وريدډدږي  

،هده هومره اوږده او درنه نه وه،خدو  لېرسېدته  ایه چې جګړه پدښېدبر

يدوه  ولکدې او د  ،د ويشار پرښار دو دبې ساري بريسرتېرراستنو شويو 

هده ورځ آسمان تک شدين  .خبرې کولې وددراسې دبشپړ فرانسوي ټولي 
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ديدوې   مندي ه او د لېدد سړو نه وروسدته،لمر   نيود پرونۍ شپې ترمريو،

داخبدر نده يدوازې    .سدره هداړه هدړۍ شدوي وو     لمريزه ور ې خوښي لده بدري  

،افسدددرانو،  سرتېردجګدددړې ديدددډونکوونکو لددده خبدددرو اتدددرو بلکدددې د     

رسددتوف لدده څنګدده د ډيددر   و ندده چددې دڅېددرنو دجنراالنددواو دهدددو ديدداورا 

 ....څريند وو يهال له ورېدخواته روان،يا راستن

 ،لهخپلو شرابو دڅکلو لپاره د کې ایوف،چې هلته دالرې په پنيسد

 :کړه چيدهخپلو خوړلو سره ناست و،

 .رستوفه،را ه چې دهم خونه په شرابو ړنګه کړو-

خدددوړل .سدددت وووف د دسدددترخوان پددده شددداوخوا نا نيسدددافسدددران د د

 .وو،څکل وواو جريې مرکې

چددددې ی سدددرتېر  وندددو يددددو اسدددير شدددوی   يدددو فرانسدددوي دسدددورو پو    

 :ويل  و،يوه افسر نوروته ورښود او وې دووقزاقانو پلى روان کړی

 .هده دی، يوبل يې راوست-

جلو چې له همدې اسير نده  آس  يوبل قزاق ديوه قوي او لوړ فرانسوي

 .و لىنيول شوی و،اخيست

 :و،هږ وکړ لىنيوي چې دهه آس يې سرتېرده وف پرهنيسد

 .دا آس پرما خر  کړه-

 .ستياواو اهلىهرڅه چې تاسو ښ-

دوو قزاقاقو او فرانسدوي اسدير نده تداو راتداو      له ي پاڅېدل او سرتېر

و کى ونسدېد دهه  وان،مهربان فرانسوي اسير د الزا  دسېمې او.شول

 اويبڼدۍ نده يدې سدا     ې وددرې له ډدر.لهجه ويله  المانياو فرانسوي يې په 

 يېاددد همدداچې فرانسدوي هږ  .بنده بندده او بشدره يدې تکده سدره شدوې وه      

هدده  .ه،ژرژر يې په خبرو پيل وکړ او هره شېبه يې يواوبل ته کتلددواور

 :ويل
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ې کدې هدېڅ   ده هې کله داتوور هم نده کداوه چدې اسدير شدي،زه پده د      -

يدې   دلګيمشر دی چې دی دویيم،مالمت د مالمت نه يم چې اسير شوی

 .ولېږه چې له آس نه  ل لرې کړي

 :هده زياته کړه

هده له خپلې هدرې خبدرې   .لي ديرسېدهده ماته ويلي وچې روسان را

 :نه وروسته ويل چې

 .ئآس به نه زورو دازما نازولى-

 .تر دې خبرې وروسته به يې خپل آس ونازاوه

ه چې هده ال په دې نده و،پدوه شدوی چدې چېرتده او دچدا       دښېدداسې بر

او  ننواتې کدولې چدې اسدېر شدوی     دې کبلهکله به يې له .نګلو کې دیپه م

 قومانددان او مشدرانو ترمخدې والړ دی   کله به يې توور کاوه چې دخپدل  

لده  هدده  .ۍ زړورتيدا ثابتده کدړي   سدرتېر او ه ه کوي چې خپله مېړانه او د

روان  روح او دفرانسددوي پددوځ هددده نددوی جبهددې شدداته،  د زمددوږ انسددره 

 . ته سخت پردی وراوړی و ،چې موږ 

رسددتوف چددې تددازه لدده .ر  کددړقزاقددانوآس د سددرو زرو پدده دووسددکو خدد

 .اخيستترالسه کړې وې،هده يې و کوره پيسې

کلددده چدددې يدددې آس رسدددتوف تددده ورکاوه،هدددده الزاسدددي  دددوان پددده         

 :مهربانۍ،وويل

 .ئآس به نه زورو دازما نازولى--

 .رستوف وخندل،هده يې آرامه کړ او سواره ته يې پيسې ورکړې

 :قزاق دپېښو په تويه پر اسير هږ وکړ

 .درومه در ه، او ورته وويل،.اليو،اليو -

 :ورو په من  کې شروشور او نارې شوېپه دې وخت کې ناڅاپه دس

 !ټولواک!ټولواک-
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ټولو منډې کړې،په تلوار او لېوالتياسره وخو ېدل،رسدتوف شداته   

يدې پدر    کدې ل،چې سدپينې بڼ ليدد وکتل او په وا  کې يې څوتنه سدواره و 

ه نه وه چې تېرخواته راروان دي،شېبه ال دویمبلې وې او دوو کې ټيخول

 .او ستريه په الره وو ئتيارس

خواته پده تلدوار تللدى     ایدرستوف هېڅ په ياد نه و،چې څنګه خپل  

پده   نو په مدن  کدې يې،لده بشدرې نده     يااد زياتو آشن.و او پر زين کېناستلى

لرې او د ان پده اړه يدې    مانيپېښ اشوېپيد جګړه کې د نه يډون له کبله

هددده ټددول دټولددواک د  .ټددول خيالوندده دسددتريو پدده رپ کددې تددري تددم شددول   

داسې انګېرله چې دهه نېږدې  هده.رانېږدې کېدو په لذتونو کې ډوب و

بدددددل ادا  مرهددددۍ بددددد ،هددددده ډالددددۍ ده چددددې دده دنننددددۍ ور ددددې دوالى

هده،هدددده مدددين تددده ورتددده و،چدددې دخپلدددې ميندددې د راتددد  شدددېبې .کدددوي

چددې هدداړه وهددړوي،دې خواتدده هدددې    الیهددده دا زړه ندده شددوکو .ماريشدد

يې هدم   بياواړوي او رانېږدې کېدونکو کسانو ته ويوري،خو  يې خواته

نه دآسدونو   ،دهده دا احساس.دټولواک دشاهانه ذال رات  احساساوه

ټولدواک   دسمونو له هدږه چدې رانېدږدې کېددل،بلکې لده دې کبلده وچدې د       

خوښي او جشن پده هرڅده او دهدده     ه  ال،پرتم،درانېږدې کېدو په انداز

دا درستوف لپداره هدده لمرتده ورتده و،چدې پرلده       .په شاوخواکې زياتېدل

او خپلې شداوخواته دشداهۍ مينده،پرتم اورڼدا      پسې وړاندې راروان دی

اوس ده  ان په دې  الوو کې ډوب انګېره،هدده ،دهدده هدږ،دا    .خوروي

هماهده شدان   .هددد هدږ اور  کىخوږ،آرام، پدرتمين ،سداده او ژوندد بښدوون    

چې رستوف احساسوله،مرينۍ چوپتيا هرې خواته لمن وهوړوله اوپده  

 .دټولواک دآواز انګازې خپرې شوې دې چوپتيا کې

 :بڼه هږ کړ ښتنيزټولواک په پو

 دپاولګراد سورو؟-
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پده   چې دپاولګراد سورو هږ کړی و،يو بل هدږ دهدده   تر هده وروسته

 : واب کې وويل

 !په حضور کې دهزدرمه ستاسو -

دالکساندر بشدره لده درې   .ددټولواک چې رستوف ته نېږدې شو،ودر

سدددددده شددددددوې  ايټ يددددددې کول،الښپردددددددور ددددددې ندددددده مخکددددددې چددددددې   

وه،مستي،د وانۍ لېوالتيدا اوتاندد تدوب او سداديي داسدې دهددې پده        

 بيال چې ديوه څورله کلن زلمي ناارامي يدې ښدودله،خو   لېدبشره کې 

ټولدددواک هلچدددک چدددې پددده کدددراره     د.هدددم دټولدددواک څېدددره پرتمينددده وه   

،دهده ددو سددره،ودررسددېده ،درسددتوف سددتريو تدده پدده  ېدپرسوروښددوئ

پدده دې  يدداا.او يددوه دوې دقياددې همالتدده پدداتې شددو ېدددسددتريو سددره وجنګ

رسددتوف )؟وف پدده روح کددې څدده توفددان راالددوتى دی  ه چددې درسددتېدددپوه

هرڅدده چددې   (ې ټولددواک پدده ټولددو خبددرو پددوه شددوی دی     توددور کدداوه چدد  

وې،هدده تده کتدل،خو    ستريې چې له خواخوږۍ نه ډکې  و،و،دهده شنې

برندې کړې،په چپده پښده يدې آس پده څند  وواهده او        ناڅاپه يې ورو ې

 .وړاندې الړ

و لپدداره ليدد دجګدړې دلدومړې کرښدې د    الی دوان ټولدواک نده شدو کدو     

چددې څددو   لىرسددېدال نددورو سددورو تدده ندده و ...نيسدديدخپلددې هيلددې مخدده و 

 .وکړ و زدریرسېدته  ایدبريالي پ ياورانو پرهده د جګړيزو عملياتو

 کې يدوازې يدو تدن فرانسدوي اسدير شدوی       دهه جګړه،چې دهدې په لړ

و،پر فرانسوي پوځ ديوه پرتمين بري په څېر ويڼل شوه،ټولواک او ټول 

ترهده وخته چې دباروتو لدويى کندډک کندډک دجګدړې      بياپوځ،په تېره 

مداتې خدوړلې    دامنلې وه چې فرانسدوي پدوځ   دوی.ډيرلمن هځولې وه پر

و نده  ددد تېردټولدواک د .تېښتې ته اړ شدوي او شداته تللدي دي   پو يان ده،

وروسته،هده پوځ چې دپاولګراد سواره هدم دهدده يدوه برخده      څو دقياې
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 کدديرسددتوف پدده وړو .جوړولدده،دجبهې لددومړې ليکددې تدده وهوښددتل شددو   

 دټولددواک د. ليدددټولددواک و بيدداښددار کددې يو ددل   المددانيويشددار نددومي  

ددهددده ښدددار پددده ډيدددر کدددې څددده سدددختې ډزې شدددوې     و دمخددده، رسدددېدرا

وې،يوڅومر  ژوبلې شدوې وې،چدې دهددو دپورتده کولولپداره الوخدت       

،تددر  ټولددواک چددې پددو ي او هيددر پددو ي يدداورانو يې     .ندده و ا شددویپيددد

يڼه يوڼه جوړه کړې وه،پر يوې سدرې بخندې اسدپې سدپور و،نده       شاوخوا

ږ ،خپلدې  هدده يدوې خواتده لدږ کدو     .ټ په ورځ سدپور و پردپر هده آس چې د

زرينالسددتې عينکددې يددې پدده يددوې ښددکلې خو ېدددا سددتريو تدده جددوړې او  

لې،لده سدره يدې    ددي تده چدې خدولۍ يدې لو    سدرتېر دهدې له شدانه يدې هدده    

ی،دومره سددرتېرټپددي .وينددې بهېدددلي او پددرمخ پر مکدده پددرول و،کتددل   

چې ټولواک ته يې نېږدې کېدل ،په وې،جنډی يې جامه ککړ،ودرجن او 

ل چدې  ليدد هدده و .مه او هده يدې سدپکاوي وياڼده   رستوف خورا يرانه تما

 ه شدوې تېدر چې دسړو کومده سدخته څپده پدرې      ييوادټولواک اوږې ته به 

يو ياور ...ه او آس يې پر ډډه وواهه ېدپښه يې وخو چپه. ېددوي، ردږد 

لده  او هدده يدې   نيدو يې تدر ترخد  النددې و    یسرتېرله آس راکوز شو،ټپي 

 ي زييددرویسددرتېرد.څمددالوه کراچددۍ کددې ييا انسددره پدده راوړې روهتيدد

 .ل شوددواور

الدردمددن او همجددن ،ي نده  سددرتېرپدده حدال کددې   همريددتدر  ټولدواک چددې  

 :و،وويل

 ؟ ئنه ش ئلږ په کراره يې څملول!کرار،لږ په کرار-

 .والړ يهادا يې وويل،او له هده  

ورددل  يېواې او ليدرستوف د ټولواک له اوښکو نه ډکې ستريې و

تدده  کېې يددې پدده فرانسددوي ژبدده چارتوريژسددچددې د لددرې کېدددو پدده حددال کدد 

 :وويل
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 !داجګړه څه بده بال ده،ډدره بده بال-

دسدددوهاتونو  هددددو تددده مخکښدددو پو وندددو تددده،دټولواک مننددده او   ...

. وويشدل شدوه  ودکدا  و ته په هده ورځ دوه برابدره  سرتېروعدې، اعالن او 

ندريو کې د وچوخسدو او ډکدو ترقهداری تدر پروندۍ شدپې ال سدندريزه        په 

و دسندرو هږ پده بدې سدارې خوښدې تدر آسدمانو پدورې        سرتېرو او دشوی 

وف،په هده شپه،جګړنۍ ته دخپلدې رتبدې لمانځنده    نيسد.انګازې کولې

و،دلمدانځنۍ پده    او رستوف چدې تدر بدمسدتۍ پدورې مسدت شدوی      کوله 

ز وکدړ چدې جامونده د ټولدواک دروهتيدا پده هيلده پورتده         وړانددد کدې   ایپ

 :شي،هده زياته کړه

چې د دود لده مخدې هدره ماښدامنۍ کدې پده رسدمي تويده         نه هده شان -

،ددهدددده  ئرا !،دټولددددواک د روهتيددددا پدددده هيله،ندددده داسددددې ندددده      يووا

سددپې لي،مهربانه او سددتر انسددان دروهتيددا او پددر فرانسددويانو دهددده       

 .دهرمرو بري په هيله داجامونه پورته کړو

 :يې زياته کړه بيا

دده شدان چدې    ترننه پورې چې يوازې وو،پده مېړانده جنګېدو،لکده ه   -

لده،خو اوس مدو چدې هدده     نيوو ن،کې دفرانسويانو مخده ايموپه شون ير

مدوږ بده خپدل  دان او      !وا،ددښمن په حدال  ،څه به پېښ شي؟مخکښ دی

ژوند ترې  دار کړو،دهدده پده الره کدې بده خپلده خوښده،خپله وينده تدويې          

شدي چدې زيدال مدې څکلدي وي او       ایکېدد  همداسې نه ده،ښاهليو؟.کړو

چې تاسې يدې هدم    نه شم،خو داسې انګېرم، ایهږدد يياهده شان چې ښ

 !هورا !هورا !،د لومړي الکساندر د روهتيا په هيلهئداسې انګېر

 :د افسرانو له ولولې نه ډکو هږونو انګازه جوړه کړه

 !هورا !هورا-

لي او وااې سره له ټدول زوړوالدي يدې دهدږ رښدي     رستن،چکېزاړه تورن 
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 .نه و،هم هورا هورا ويل سندريزتوب،تر شلن کلن رستوف نه لږ

وف نيسد شپه ښه پخه شوې وه چې افسران کرار کرار خواره شول،د...

په خپلو نازکو منګلو رستوف چې ښده اندډيوال يدې و،پدر اوږه وواهده او      

 :وې ويل

او دې  ئنده شد   الیا کدو پيدد بل څوک  دا آشنا، په جګړه کې!ښه !ښه-

 .ته اړوزي چې په ټولواک مين شي

 :و وې ويلکړل ا چيدهرستوف 

په دې اړه به ټوکې نه کوې،زما دا احسداس داسدې    !وفه نيسيوره د-

 ...دومره له...سپې لى او له برم نه ډک دی

 .،تا منمرانه زما هم تاته ورته احساس دیخبرې دې منم،ي!منم يې-

 .ته نه پوهېږې !نه -

، پددده  ېددددو دندريدددو پددده مدددن  کدددې وخوسدددرتېراو د څېدرسدددتوف،پا

 :و په زړه کې يې وويلخيالونو کې ډوب ا

چې،نددده دټولدددواک دژهدددورنې   وایهدددي نيکمر يدددهلودا بددده څدددومره -

بلکددې دهددده دسددتريو پدده (داسددې توددور وکددړي الیده ندده شددو کددو)لپدداره

و،دروسديې   لىيلاهده په رښتيا په ټولواک زړه ب.وړاندې  ان قربان کړم

. هلده هدېڅ هيلده نده لرلد     نه پرته يې ب بري کېدراتلون ړنومين او دهدېيادو

 د اسددترليڅ ونکو ور ددو کددې،ددددندده و،چددې پدده هدوندده هېر  دا يددوازې دی

دمخدده، دهدده احسدداس الره، بلکددې د روسددي پددوځ پدده سددلو کددې   ترجګددړې

پده   خو بيدا هدم دزړه لده کدومې    نوي،که څه هم نه دهده دلېوالتيا په کچده، 

 . ټولواک او دروس دپوځ په وياړ مين وو
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داکتدر   دهده  دانګړی .کې پاتې شو او په ښاربله ورځ ټولواک د ويش

پده سدتره قومانددانۍ او ندورو پدو ي ډلدو کدې دهدده         .څو  له هده وکول

نېدږدې   لکه هده شدان چدې هدده تده    .دناروهتيا دخبر انګازې خپرې شوې 

ه او پدددرون شددپه يددې خدددوب هددم نددده و    نددده خوړلدد  ډوډۍکسددانو ويل،هددده   

ي وه چدې  دهده دناروهتيا او خراب طبعيت المل هدده ژوره خوابدد  .کړی

 .و اهېزه کړې نازک خيال اوزړهو يې، دده په ليددمر  ژوبلې په 

 لسددمې پدده سددهار،يو فرانسددوي افسددرله سددپينې جنددډې ودنددوامبر د و

روسددي  ز الره چددېوړانددددو او  سددره دمرکددې پدده تکددل دې خواتدده راهلددى   

ټولددواک همداشددېبه  .دا افسددرهماهه سدداواري و ...ټولددواک سددره ويددوري 

 انتظدددار پددداتې شدددوی  بايددددکددده سددداواري سدددتريې پټدددې کدددړې وې،نو  

ماسپښدين و،چدې ټولدواک هدده ومانده او يدو سداعت وروسدته هدده لده           .و

کرښدو تده    ودفرانسدوي پو وندو لومړيد    ایشهزاده دولګه روک سره يو د 

 .الړل

دلددومړي الکسدداندر او ندداپليون   هددده شددان چددې آوازو ويل،سدداواري 

اوټول پوځ پده   ىز ټولواک نه و،منلوړاندددهه .و ز راوړیوړاندددکتنې 

د  ای دد دټولددواک پددر .ندده مننددې هرکلددى کددړی و   خددورا خوشددالۍ ددهددې   

سدره دنداپليون    سداواري  ،دښار فاتو،شهزاده دولګه روکوف ،لهويشاو

کده دهده مرکده اوخبدرې پده      .دمرکې لپاره ولېږل شو او ورتده ويدل شدوي و   
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 .ون سره دې وهږدږييلښتيا دسولې دټينګښت لپاره وې،له ناپر

 ديددن راسدتنېدو سدره سدم،دټولواک    له لګه روکوف،ماښام وچې دو

 .يوازې پاتې شو هده سرهله او ترډدر ه وخته  ورهىته 

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      

وځ د لوړپددوړو دنددوامبر دنولسددمې ترهرمددې ندده وروسددته وچددې دپدد    .الړل

ا شدوه،چې دبلدې   پيدد چارواکو په من  کې يو شور، وږ او ښده لېوالتيدا   

مبر ترشدلمې پدورې،تر هدده وختده     ،دندوا يې دوام درلود ور ې تر سهاره

بر دشدلمې شدپه   دندوام ...ونکې جګدړه ونښدته،  دد،نه هېرچې د اوسترليڅ

کرښدې پده    يېاوه چې د روس اتريت يډ اتيدازريزه سدترپوځ ديدوې بدې پد     

 ... ېدوخوبڼه 

ا پدده بڼدده  ېدددجوړښددت دخو منځندديجګړيددز عمليددال هددم دسدداعت د  

ا  ېدد خو م لکه دساعت په شان،همدا چې لدومړۍ جګړيز عمليال ه.دي

هلتده هدم   .ا کدوي پيدد ې دوام يلاپ پرته،تر وروستۍه پيل شوه،له هر دليل

،کرار والړ او لىرسدېد لکه په ساعت کې،څو دهدرې پدرزې وار نده وي را   

څرخونددده دخپدددل محدددور شددداوخوا   .ه کدددار نددده لدددري  لددده ندددورو پدددرزو سدددر  

يوبدل سدره   لده   بېراچورلي،شروشور کوي،څرخونه يو پربل لګېږي،عار

هاړه هړي کېږي،آواز کوي،خو دهدو کدوم ياوندډ څدرخ هماهده شدان بدې       

سددل کالدده  يدديواوالړ وي،داسددې آرام چددې تدده بدده  ایا پدده خپددل  دد ېدددخو

وخدت   چدې ټداکلى   ا ته دوام ورکوي،خدو همددا  هم خپلې دې چوپتي نوربه

هدده سدترڅرخ هدم    ، يې رارسېږي،کوم ستر اړم په کوم اهزي کې بنددږي

ا  ېدد ا تده اړيدږي او پده يدوه وچ هدږ پده خو       ېدد داړتيا لده املده،کومې خو  

 .را ي او هده چارې ته چې په گټې او حاال يې نه پوهېږي،وريډدږي 

پدددددده جوړښددددددت کې،دبېالبېلددددددو  هماهدددددده شددددددان چددددددې دسدددددداعت   
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ا اوهږوندده، دهدددو کددراره او  ېددددلي خوچېددو پېاو کړيددڅرخونو،عاربددو

ا د وخت له ښودنې پرته بدل څده نده دي،همداسدې دددهده       ېدموزونه خو

ېالبېلددددو فرانسددددوي پددددوځ دپېچلددددو او ب -يوسددددلو شددددل زريددددزه روسددددي 

لې جګددددړه کددددې چددددې د درې يلا،په بددددکړو،حااددددل هددددم ،داوسددددتروليڅ

 يددددهاجګددددړې پدددده نامدددده يدددداددږي،ددهوخلکو دکبر،بددددې   د جګړمددددارو

 ،نيوپېښدددما هيلدددو، سدددوادوو، ويوا شدددپيددددونونتيجددده اودهددددو دوياړ

دا جګړه دانسان دتداريخ  .ه پرته بل څه نه وله حاال خواريو، او نوددرزو

 .دل ديکې  ای پر  ای،دنړۍ دتاريخ دعاربو  مخساعت پر د

پده هدده ورځ پده سدتره قومانددانۍ کدې نوکريدوال اولده          اندرېسردار

شدددپږبجو تددده نېدددږدې وخدددت وچدددې  دماښدددام.هليددددنددده بېه،سدددتر قوماندان

اولدده ټولددواک سددره تددر  راهددىسددتر قوماندددانۍ تدده  کوتددوزف دټولواکددانو

تشددريیاتو رئدديه يددراف تولسددتوي تدده    دربار دلنددډې کتنددې وروسددته،د 

 . ورهى

و سدره،دولګه روکدوف تده    اخيسدت ه پده يټده   ،له دې وختکيبالکونس

ورنندددول او لددده هدددده نددده يدددې دهدددده دسدددیر او چدددارو پددده اړه پوښدددتنې        

خټده ،لده کدوم     طبيعته چې دکوتوزف ېدپه دې پوه اندرېسردار .وکړې

څه نه نا راضه، په ستره قوماندانۍ کې هده سره سم کړه وړه نه کېدږي او  

هده سره داسدې هږددږي چدې يدواکې      ،لهدسترې قوماندانۍ زياتره هړي

سددددردار .،خبددددر ويکددددوم راز ندددده چددددې نددددور پددددرې خبددددر ندددده دي     لدددده دی

ړه هدددم لددده شدددهزاده دولګددده روکدددوف سدددره ،هوښددتل چدددې پددده دې ا اندرې

 . وهږدږي

 انددرې دسردار  وو، ناستته  ایچ سرهچې له بېلبين دولګه روکوف 

 :و يې وويلليدپه 

اوستاسدو   داڅه خبدره ده،سدباته جشدن دی   !مهرباني!سالم ښاهليه-
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 خټه بريښي؟ طبيعتدبوډا 

يې خټه وي،هده هوښدتل چدې سدترې     طبيعتنه، توور نه کوم چې -

 .ل شيددۍ کې يې هږ واورقوماندان

او کده داادلي    لى دینيدو ه يۍ دهده خبرو تده ښده هوږ  جري دجګړې-

خبددرو تدده هددوږ شددي،خو اوس چددې   هددم بدده يددې  بيدداخبددرو پدده اړه وهږدږي،

هدر اړخيدزې جګدړې نده پده ويدره کدې         او يېلدو بناپارل لده هرڅده زيدال لده     

 ..،خبرو ته اړتيا نه شته، نډول او چاته تمه کول ښه نه بريښيدی

 :،وويلاندرېسردار 

،دابناپارل څنګه و؟تاسو دهدده پده اړه   لىليدرښتيا تاسو خو هده -

 ؟ئڅه فکر کو

لېوالتيدا تده پده     يلواه روکوف له ناپيلون سره دخپلدې کتندې دپد   دولګ

 :پام وويل

هدر اړخيدزې    او يېلدو ،هدده لده هرڅده زيدال لده يدوې       ليدهوکې ومدې  -

دو نه ويدره نده   کېه مخامخ موږ سره لله ،که هده جګړې نه په ويره کې دی

ولددې يددې دخبددرو   ،ولددې يددې لدده ټولددواک سددره دکتنددې هيلدده کولدده؟    الیلر

 کړه کولده؟ پرداو تر ټولو دپام وړ دا چې ولې يې دشات   ز کاوه؟وړاندد

 کدددار يڼدددلپددده جګړيدددز دود کدددې شدددات  خدددورا ناروا حدددال داچدددې دهدددده 

ړې نه جګ او هر اړخيزې يېلوله يوې زما خبره ومنه،هده ډاردږي،.کېږي

دا پده ډايده درتده    .لي ديرسېدرا ېو شېبدد،دهده دراپرزپه ويره کې دی

 .او ته يې ومنه يماو

 :وپوښتل بيا اندرېسردار 

 مدخ يدې  ن تده  بدي ه روکدوف ،بېل ،څنګه او څه ډول؟دولګيهواراته ونو-

 :او  واب يې ورکړ سېدومو، ورواړاوه

والدده ،دهددده خدداورين لنددډکو  پدده هدداړه و او خددورا لې ليدهددو ومددې  -
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ه  که بې ه ونوموم،خو له دې وياړپه نام(( اعلحضرتا )) وچې زه هده د 

 بيدا او  ديد نز نوم وانده ور ايبرخې شو،چې زما له خوا يې هېڅ وياړمنه ست

 :يې زياته کړه

او  انګړي درناوي سدره   يهادهه زاړه او بوډا کوتوزف ته زما دبې پ-

ومې معجزه بڼدې  سره،که دهده دسپارښتنې له مخې کومې،نه پوهېږم ک

يدا دوکدې وخدت     او دښمن ته مو دتيښدتې  وایپېښې ته ستريې په الرې 

لددو کددې را ييددر واو مدداتې پدده منګ يۍوا،اوس بدده مددوږ درسددوای ایورکددړ

 !نده  !نده  .ولدو کدې راايسدار دی   ،حدال داچدې هدده اوس زمدوږ پده منګ     وای

 دان هې کلده هدده حالدت     :"نه کړو هېردود سوورف او دهده جګړيزبايد

دا ومنده  "ئيرهدل وکدړ   بايدد چې په تاسو يرهل وشي،تاسدو   ئاولته مه ر

چې په جګړه کې د واندانو لېوالتيدا او مېړانده د زړو تدر تجربدو نده زياتده        

 .الرښوونکې ده

 :وويل اندرې

ه پدر هدده يرهدل کوو؟مدا ندن دجګدړې لدومړې        ښه اوس له کوم دريځد -

و داهددېڅ نده څرينددددږي،چې دهدده قوتوندده چېرتده ټددول ا   ، کرښدې وکتلدې  

 .کوټه دي

زړه داهوښته،هده دجګړې هدده تګدالره دولګده روکدوف تده       اندرېد

او پدر   څېد،خو دولګه روکوف،خپله پاهو لېستادچې ده خپله  وسپړي،

 :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 پروانده     -

شدي   ایدکېپده پدام کدې وسداتل شدي،      بايدد ول اړخونده  لري،چې چېرې،ټد 

 ...هده په برن کې وي

 وایشددددهزاده دولګدددده روکوف،پدددده چټکددددې او يددددو يندددد  حالددددت د 

 .په سپړنه پيل وکړ روتر،دناشې
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ګړتيدددداواودخپلې نيم،دهده دناشددددې د اندرېاو همددددداچې سددددردار

ګړتيا يې دا نيم دانيروتر،تر هرهده بده نه وه او يوازواي،چې دتګالرې

د ښدديګڼوپه سددپړه پيددل وکړ،نددور نددو دولګدده     وه چددې منددل شددوې ندده وه،  

او نده  ديد يې په شدک، ترد  ای  او دناشې پر نيووکوف هده ته هوږ ونه ر

 .ته وکتل اندرېپام،

 :دولګه روکوف وويل

،خپلې ئشد  الیرښتيا،کوتوزف ندن جګړيدزه هوندډه لري،تاسدو کدو     -

 .ئدا خبرې همالته وکړ

 :ده وويلکېلرې چې له ناشې نه  اندرېسردار 

 .همداسې به وکړم-

ن،چې ترهدې شېبې په خوښۍ او موسکا،دهدو خبرو اتدرو تده   بيبېل

 :دخبرو په يوې برخه کې يې په ټوکه وويل دوید هوږ و،

؟سدبا تده کده جګدړه ويټدو او کده       ئتاسو دڅه په اړه فکر کو!ښاهليو-

ه پرتدده،بل کددوم لدده دې کوتوزفدد.، تضددمين دی،د روسدديې ويدداړيلوايددې بدد

جنددرال ښدداهلى ؟ ئسددي نددوم تاسددو،دپوځ دمشددرانو پدده مددن  کددې ويندد   رو

ليددو، او ينيون،شددهزاده يايويمین،يددراف النژورن،سددردار ليختددين شت

 .نور پر ،پر ،پولندي نومونه

 :دولګاروکوف وويل

داخبدرې چدې تده يدې     .ئژبده بندده کدړ    چې دا خپلده زهرلړلدې  .ښه به وي-

،هدددده دوختورفداميخائيدددل مددديالردوويچ .کوې،يدددوه هدددم رښدددتيانه ده

لدږ ضدعيیه هوندددې   يدې  اعوداب  هدم  ،کده څده    وفييادرديم،يدراف آرکچد  

 نه دي؟ دي،دانو څوک دي؟ قو ماند انان

 :وويل اندرېسردار 

يمددان کددوم چددې، ميخائيددل ميالردوويچ،بدده د ټولددواک لدده حضددوره   -
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 .رخوت شوي وي

 :هده تر لنډ  نده وروسته زياته کړه

 .کوم هۍ او بري هيلهنيکمرښاهليو ستاسو د-

 .ن السونه يې کېښکودل او الړبيد دولګاروکوف او بېل

 ه،چېکوتوزفد لده   الیکله چې خپل کورته راستون شو،نه يې شدو کدو  

ون  پوښتي ست و،دسباد ور ې دجګړې په اړهناترڅنګه  چوپه خوله يې

 .کړي

کوتوزف،برند،برند خپل ياور ته وکتدل او تدر لدږ  ندډه وروسدته يدې       

 :وويل

ما په دې .ې موږ به په دې جګړه کې ماته وخوروداسې توور کوم چ-

اړه يراف تولسدتوي تده وويدل او لده هدده نده مدې هوښدتنه وکدړه چدې زمدا            

 :،ماته يې  واب کې څه وويلئفکر کو.دانظر ټولواک ته هم ورسوي

زه د وريځدددو او هوښدددې پددده هدددم کدددې يم،دجګدددړې     !يرانددده جنرالددده -

 .څه  واب راکړل چې هده دد،اوس دې واورئدستونزو هم خپله وخور
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وتدر لده خپلدو ناشدو سدره      يروادماخوستن نېدږدې لده بجدې وې،چدې     

شددددوې  ددددددرهدکوتددددوزف قوماندددددانۍ تدددده،چې جګړيددددزه شددددورا هلتدددده   

قوماندان،قوماندانۍ تده وربلدل    دپوځ ټول قوماندانان هم دستر.وه،الړ

چدې لده دهدې هوښدتنې نده يدې سدر         ه پرتده شوي وو،له شدهزاده بايراتيوند  

 .،نور ټول قوماندانان په ټاکلي وخت راهلي ووو هړولى

برخالف يروتر،چې دکېدونکې جګړې مشدر طدراح و،دکوتدوزف،   وا

ه ،پده خدورا شدور او لېوالتيدا دهوندډې      دښدېد بر خدوښ اوخوبدولى   چې نا

وتددر  ددان دهددده    يرواه چددې  دښددېد داسددې بر .مشددري او الرښددوونه کولدده   

تدده  ،هدده آس هده.ونده   کېون ېدددخو دون الرښدود بالده چددې ندور ندو راير     

ورته وه،چې په ياډۍ پورې تړل شوی او مدخ ښدکته پر دوړ خوشدي کدړل      

پدورې   هده نه پوهېده چې دی ياډۍ کشکاږي او يا يداډۍ دی .شوی وي

ددې وخدت يدې نده الره،چدې     .ه چې ښکته  دليېديوازې په دې پوه.وهي

دوه  لدده دجبهددې لومړيددو پدده هدددې شددپې .اټکددل وکددړي ایدپدد هېددرددهدده ب

دوه درې واره هدم  .،چې په خپله ددښدمن مواضدع ويدوري   و کرښو ته تللى

و،چې پده دې   ورهلى ولواکانو حضورته ددې لپارهدروسيې او اتريت ټ

و،چدې   هدده خپدل دفتدر تده هدم تللى،راهلدى      .وکدړي  سدپړني تده   هدویاړه 

ګړې پالن ولولي او اوس چې ښه سدتړی  ژبه دج المانيخپل منشي ته په 

 .و او ستومانه و،کوتوزف ته راهلى
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ه وړانددې يدې هدم    هده يواکې داسې بوخت و،چې دستر قومانددان پد  

کدولې او بدې لده هدده     پردهده دستر قومانددان خبدرې   .و کړی هېر درناوی

ستريو او مدخ تده ويوري،هددو پوښدتنو تده چدې تدرې         چې دخپل مرکچي

څېدره يدې   .جدامې يدې ککدړې وې   .هومده  وابونده ويدل   او بې می ،جړېدکې

ي تدده ورتدده و،خددو  اخيسددتړه يددې يبڼددۍ  الددوتې،دزړه خددوږي وړاو کددړه و 

ته نېږدې په يدوې وړې   کوتوزف،اوسترليڅ.هدښېدکبرکجن او ډاډمن بر

ټدول،د   هددوی .و مداڼۍ کدې اسدتوين شدوی     پرتميندې  پدوره انددازه  خو په 

ددهدې مداڼۍ    ایوتر په يډون د جګړې دشورا له ټولو هړو سره يو يروا

و، راټدول شدوي    و په تداالر کدې چدې دسدتر قومانددان دکدار دفتدر       يدهرکل

يدددې څکددده او يدددوازې دې تددده سدددتريه پددده الر و،چدددې شدددهزاده       ایچددد.وو

دشدپې اتده بجدې    .بايراتيون راشي او دجګدړې شدورا پده کدار پيدل وکدړي      

او خبددر يددې   راهددىکېدددونکې وې،چددې دشددهزاده بددايراتيون يددو يدداور      

سدددردار .پددده هوندددډه کدددې يدددډون وکدددړي راوړ،چدددې هدددده نددده شدددي کدددوالی

هدده لده   .يدې سدتر قومانددان ورسداوه     و دهه خبر،تاالر ته راننول ااندرې

ې و اخيسدت هدې اجازې نه په يټدې سدره چدې مخکدې يدې لده کوتدوزف نده         

 .،همالته پاتې شو

يدوه   او هدده ميدز تده چدې دبدرن      څېدد پا يده اوتر،په خورا تلوارله  يروا

 :لې وه،ورنېږدې شو او وې ويلددناشه پرې هوړ يهلو

نوښدده بدده وې چددې کددار پيددل ښددکاره ده،چددې بددايراتيون بدده راندده شي،-

 .کړو

کوتوزف دخپلې پو ي دريشۍ تڼۍ پرانستې وې او تا بده ويدل چدې    

وي،پدر يدوې    ښينې برخې له هده نده  دان آزاد کدړی   دهده دزنې الندې هو

ناسدت و،څدورب او زاړه السدونه يدې دڅدوکۍ پدر        الستنۍ لدوړې څدوکۍ  

پدده  وتددر دهددږيروا د. هدښددېده برديددوو او نېددږدې و دښدديادواړو السددتيو 
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ستريه په خورا وهوړله،سر يدې وښدوراوه او    دانيو يې خپله يوازدداور

 :وې ويل

تدر دې خبدرې نده    .بده ناوختده شدي    بيدا هيله کوم،کنده   !هوکې !هوکې-

 .ل او ستريې يې پټې کړېددسر وښواراوه،باڼه يې ولو بياوروسته يې 

فکددر کدداوه چددې کوتوزف،هسددې  پدده پيددل کددې  دجګړيددزې شددورا هددړو  

،ديزار  دلوسدددتلوپه وخدددت کدددې د هدددده د پدددزې  دخدددوب پېښدددې کدددوي

 خرهددداري،دا ښدددودله چدددې پددده دې شدددېبه کدددې دسدددتر قومانددددان سدددتونزه

ه او دپدام وړ  دجګړې دعملياتواو نورو موضوعاتو تر سپکاوي نده هدور  

 کېوندلېد ياورسره الس يريوان و ديوې بلدې نده    ده،هده ستونزه چې دی

 ه شدددویديدددو هدددده رښدددتيا.دخدددوب پدددوره کدددول و يعندددياړتيدددا ، انسددداني

وتر،دهده کسانو په څېدر چدې پده خپلدو کدړو کدې ډوب وي،بدې لده         يروا.و

ع کړي،کوتدوزف تده ور وکتدل او    ايهده چې آن خپلده يدوه شدېبه وخدت ضد     

ې او اخيسدت وو کېدو ډاډه شو،خپلې پداڼې يدې را  ديهمدا چې دهده په و

پددده لدددوړ او يدددوډول آوازيدددې د راتلدددونکې جګدددړې دعمليددداتودکړنالرې    

 :او آن دخپلې ليکنې سرليک يې هم ونه لوست لوستل پيل کړل

 ې ينيکال دنوامبر په شدلمه،د کدوبل  18١5کړنالره چې د ديبر دهده-

 .دي کي ې،په سيموکې،ددښمن پرمواضعو کېدوننياو سکول

دکړنالرې سپړنه چې په المانۍ ژبه ليکل شوې وه،خدورا جدړه    ديدبر

 :ې وه،پېچلې او پرهدې سرخالاېدنه خورا يرانه وه،هده داس

 لده ې خوا،شدا پلوتده يد   نګ   کيند له دې کبلده چدې ددښدمن دپو وندو     

 ې او ينيدډنددددډونو آپلددددو د کددددوبل  يېواپددددورې نښددددتې ده او ښددددۍ خدددد 

خواندده يددې زمددوږ پو وندده    دانيکدد ې پددورې پرتدده ده او دبلددې   نيسددکول

ددښمن دپو ونو ښۍ خواته والړ او تر هدو نه قدوي دي،ندو دا زمدوږ پده     

 ...وکړو دياړخ نه بريټه ده چې پردښمن له دې 
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وتر،خپلې لوستنې ته دوام ورکړ او داڅريندده وه چدې جنراالندو    يروا

په خورا سختۍ او نه لېوالتيدا ددهدې ناسدپړې او ناڅرينددې تد  الرې      

ديوالده تده    يېاللوړ ونى جنرال بوکسګيیدن،چې م.لى ونيون ته هوږ بيا

ندا نده   ه چدې وي دښدېد داسدې بر ې وه،لګېدلې شمعې ته  ير پداتې و، لګول

کړي چې يواکې ويندا  اوري او آن دا هيله يې هم نه لرله چې ددې ښودنه و

وتر ته مخدامخ والړسدور مخدي جندرال ميلورادوويچ،پده      يروا.ته هوږ دی

،په څنګلددو مددخ  دښدديابڼه،السددونه پدده  نګنددو    کېوناخيسددتخددوراهچ 

نکو و لېدددددوړاندددددې خم،پدددده تدددداو شددددويو بريتونو،لددددوړو اوږو،هټددددو 

پدددده دې شددددېبه کددددې   ...هددددده خښ کددددړی و سددددتريو،خپل هلچددددک پددددر   

دار هلچدک پدر ندورو جنراالندو و دالوه،خدو       معندي يدوه   ميلورادوويچ،

ل چدې دی ديرهدل ددهدې    ددد نه ډک هلچ نه دا نده څريند  معنيدده له دهه 

وتدر تده   يراتر ټولو نه نېږدې ر.کنهتګالرې مالتړ دی اوکنه،راضي دی او

 خلکدو تده ورتده   دفرانسدي سدهيلي    يېايراف النژورن،چې ښکلې موسک

د تګددالرې دلوسددتلو پدده ټولدده مددوده کددې دهدده     .ه ور لوله،ناسددت وڅېددر

لونريدو  هده په دې ټوله موده کې خپ.موسکا دهده له شونډو کډه ونه کړه

پده کدې پده    يدې  تنبداکرومړې   اره لرونکدې دخپلده زرينه،هيند   يوتو تده چدې  

د ويندا د يدوه خدورا اوږد مدتن پده مدن  کدې يدې د         ...چټکۍ چورلولده،کتل 

دنريدددو  يېانبددداکرومړۍ چورلدددول ودرول،سدددريې پورتددده کدددړ، مدددو سدددکت

وترخبرې پددرې او وې يروا،داپيدددشددونډو پدده کونجددو کددې دملنددډو بڼدده    

خو اتريشدي جندرال خپلدې خبدرې ونده درولې،پده       ،ييواهوښتل چې څه و

، ده تده يدې دخبدرو وخدت     يې څېره برندده اوڅنګلدې يدې وڅندډلې    قهر سره 

خبدرې   روسته،وروسته به ماتده خپلدې  وښوده چې ويې ورنه کړ او داسې 

النژيدرون  . ئخبرو ته هوږ او ناشې ته ويور ئوکړ مهرباني،اوس ييواو

په نښه خپلې ستريې پورته کړې او ميلورادوويچ تده يدې چدې     ،د تعجب
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خو تدت   کيلرون معنييواکې پوښتنه لري وکتل،خو همدا چې، ظاهرا 

ېرتده ښدکته   يدې سدتريې ب   دانياشد هلچک سره مخامخ شو،په خدورا خو 

شددونډو ترتنبدداکرومړۍ چورلددول پيددل کددړل او     دخپلددې يېبيددا،واچولې

 :ه، وويلددالندې،خو پوره په لوړ آواز چې ټولو واور

 !دجدرافيې درس راکوي!ښاهليه-

نزاکدت الس پده خپدل هدده هدوږچې      ،په ډدردرنداوي او کېپرژيبشیس

او دهددده چددا حالددت درلددود چددې يددواکې د       لىنيددو خواتدده و ، وتددريرا ود

 .اوال خبرې سخت خوند ورکوي،ټول هوږ،هوږ ووين

وتر تده ناسدت و،پده خدورا پدام      يروا ،دوختورف،چې مخامخ نىولنډ 

  دای پدر  دای   او درناوي پر ناشې ورخم او دزړه له کومې يې د قوتونو د

څو  لده  .کېدو او دسيمې دپېژندنې،چې ټول ورته نا اشنا و،څېړنه کوله

لي ددد او نومونه چې ده نده دي اور  ه هيله وکړه،هده کلمالوتريروايې له 

سدره   وتردهدده ددې هيلدې پده منلدو    يروا،ييواو بيدا او يا ورته يدران دي، 

 . هده تکرارول او ده هده ليکل

ل، رسددېدتدده و ایدتګددالرې لوسددتل پدد چددې وروسددته  تددر يددو سدداعت 

دخپلدې تنبداکرومړۍ چورلدول ودرول او بدې لده هدده نده چدې          بياالنژيرون 

ا شدو او وې  ددد ي تويده بدل چاتده ويوري،پده هږ    وتر تده يدا پده  دانګړ    يروا

 :ويل

ددهه راز يوه تګالرې سرته رسول به خورا يرانه وي، کده ددښدمن   -

نده  يوانه پده نښده شدوي،ټاکل شدوي،خو پده حايادت کدې دهده          يواټول  

وتر،پده  يرواد.کې دیا ېدد  که موږ ته څريندد نده دي چدې دښدمن پده خو     

ندده وې ،خددو دا څرينددده وه ،بې بنسددټه کېنيددوالنددژورون  يرهليددزې الره د

پدده  وتددر تدده دا څرينددده کددړي چددې دی  يرواموخدده دا وه چددې  کېنيددوچددې د

پده دې پدوه شدي چدې      بايدد ، داسې ډاډ او  اندوښتنه خپله تګدالره لدولي  
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دښددوونځي ماشددومان او يددا کددوم ندداخبره کسددان يددې مخددې تدده ناسددت ندده      

شددي ده تدده  الیداسددې کسددان دي چددې کددو  کيوندددددي،بلکددې دهددده اور

وتددر يوډولدده آواز يرواکلدده چددې د .ې دمهددارتونو زده کددړې ورکددړيدجګددړ

و دددددپلونددو پدده در  لکدده ژرنددديړی چددې دژرندددې   کوتددوزف، کددرار شددو، 

اتدده هددوږ ددراويښدديږي،راويښ شو،سددتريې يددې وهړولي،دالنددژورن هږ

،يواکې ددددښددکته ولويې ژريددې سددتريې بېرتدده وتړلددې او سددر     شددو،خو

 :ييواهوښتل و

 .ئه دې اپلتو لګيا ياستاې بابا،تاسو التراوسه پ-

نې،چې  دان  ايوتر،پرپدو ي  انسدت  يرواالنژورون،چې ه ه کولده د  

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  

هسې خړې وکړي او زموږ داټوله تګالره به  دينه شي بلکې په خپله به بر

کددو تدده چددې دده پددر پددو ي تګددالرې  نيووتر،ټولددو هدددو يروا.اوبدده يوسددي

چددې  يددهواډکددې موسددکا  ددواب  کېدې،لدده سددپکاوي ندده پدده يددوې داسددې 

کې وې او يدا  نيدو  ای د  کو ته چې پرنيومخکې له مخکې دهو  يواکې ده

 :هده وويل.و  ان چمتو کړی يهابېځ

 .و ایکړ،همدا نن به يې وایش الیکو ددکه هده پر موږ بر-

 :الژورون وويل

 ؟ضعيیه دی چې هده ئنو تاسو داسې انګېر-

چدې يواکې،واترنر،هدواړي هدده تده د      څېدر هده داکتر پده   وتر،ديروا

 :او وې ويل سېدطبابت الرې وروښيي،ومو

 ...ښتو زرونه يې پوځ زيال ويلويډدر،فکر نه کوم چې تر څ-

 :وتر وويليروا

 .بدلون هم نه را ي څه چې وي،زموږ په تګالره کې کوچنىهر
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دې ته ستريه پده الرې و،چدې خپدل     چې له ډدرې مودې اندرېسردار 

 :خبره وکړي،وويل

 څنګه بدلون نه را ي؟-

،جنراالنو تده  خېدژور،ژور وتو.په دې وخت کې کوتوزف راويښ شو

 :يې وکتل او وې ويل

، کده شدپه   ،نن دیيدو وا،ښه به داوي چدې و سباته دی ديبر!ښاهلو-

تاسدو ټولده   .و نده دي ليدد دبد اوښتې،هسې هم اوس څه شدى نه  ييانيمله 

دنددې ترسدره کړو،خدود جګدړې تدر      ه اوموږ ټول به خپلې ددکړنالره واور

 .ه مخکې،تر يوه درانده خوب نه پرته،بل هېڅ ښه څه نه شتهپيل

وکدددړ او  جنراالندددو درنددداوی.ده چدددې هواړي،پددداڅيداسدددې يدددې وښدددو

 .ۍ نه وولهم له مان اندرېسردار .ا په تکل شول ېددخو

 

*** 

 

،په جګړيزه جريه کې دخپلو خبرولپاره،هده شان چدې   اندرېسردار 

ا کړي،نو کده دهده کدار پدر هدده خدورا بدداو        پيد ده هيله لرله، وخت نه و

ه چدددې څدددوک برحاددده ېددددهدددده پددده دې نددده پوه.و پردښدددى اهېدددزناڅريندددد 

کددددده وتدددددر او دولګددددده روکوف،يدددددا کوتدددددوزف، الندددددژورون او  يروا؟دی

رې سره مخالیه وو؟هدېڅ نده پوهېده،لده    دجګړې له تګال نورجنراالن چې

 : انسره به يې ويل

چې مخدامخ او پده ډايده     الینه وه او کوتوزف نه شو کو دا شونې ياا-

نده   کىپده رښدتيا دا کدار بدل ډول کېددون      يدا ا؟ييواخپل نظرټولواک تده و 

دا روا وه چې  ينوټکواو خيداالتو تده پده پداملرنې سدره دلسدګونو        يااو؟

 يړو او له هده ډلې نه دما ژوند دمر  له يواښ سدره مخدامخېږي؟  زرو و
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همدا چدې خپدل مدر  يدې ترسدتريو       .شي،سباته ووژل شم ایهوکې کېد

خدو پده  دان کدې يدې ندښدتي        ناڅاپه يې په خيالونو کدې خدورا لدرې،   شو،

لده خپلدو خپلواندو او ښدځې سدره يدې خپلده        .يادونه راتت او ژوندي شو ل 

لدومړې   وه،له هددې سدره يدې دخپلدې ميندې     اده شد وروستۍ مخه ښده وريد  

واري ورياده کړه،پرهدې او  دان  مېدور ې وريادې شوې،هده،دهدې ا

او  نيتيې سخت زړه خوږشو،په خورا خواخوږۍ،زړه خوږۍ خدو عودبا  

او هلتددده اسدددتوين   سدددره يدددډ  کېي نيدددوفيبڼدددۍ لددده هدددده داالن چدددې د   

 .و شو ېدو،دباندې وول او دکور مخې ته په ير

ې هددوا لړنددۍ وه،خددو دسددپوږمۍ پلوشددو خپلددې الرې کدده څدده هددم دشددپ

خبددر  ایخددد!هددوکې سبا،سددباته:هېدددهددده پدده خيددالونو کددې زنګ.سددتلېاي

ته ورسدېږي، داټدول يادونده بده ندور نده        ایسباته ماته هرڅه پ شي ایکېد

شددي  ایکېددد.وندده لددري معندديوي او داټدول يادوندده بدده زمددا لپدداره نددورهېڅ  

شدي ددې وخدت    ایدکېد سدبا   ،چدې همددا  ييواهمدا سباته،زړه مې راتده  

 .شم،هده وښيم الیا کړم هده ټول څه چې کوپيد

دجګددړې سددخت سدداعت او انځددور يددې ترسددتريو شددو،د روس دپددوځ   

او دهددو دقومانددانانوخواره    کدې دهددو کوټده کېددل     ایماته او په يو د 

هده  نيکمردادې هدده  ... ترسدتريو شدول   ټول،ټول يې ،تريو تندي،خواري

ټول ژوند هده ته ستريه پده الره و،رارسدېدلې    چې دی ينهزوشېبه او پير

او ټولدواک تده    روتريواهده خپل تکل مخامخ او په سپينه،کوتوزف،.وه

رښدددتياوالي تددده حيدددران   ټدددول دهدددده ټينګدددار او دانديښدددنو  .ويدددل شدددي  

مشددري خو هې ددوک دا زړه ندده کددوي چددې دهددده سددرته رسددولو     پدداتېږي،

ه دې شددرط ،دکددوم هونددډيا پددوځ مشددرۍ تدده پدد  وکړي،نددو هددده وخددت دی 

مالتړي چې څوک يې په چارو،کړو وړو او سپارښتنو کې السدوهنه ونده   

کدوي او   ددد خپل پوځ سره مخامخ ددښمن دپوځ پر زړه برله کړي،هده به 
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هدوږو کدې انګدازې    پده  خو يوبل هږ يې .بې له  نډه يې بری په برخه کېږي

 :ييواکوي او 

؟خددو و مددر  ژوبلددې پدده اړه هددم فکددر کددړی دی    تددا دجګددړې دکددړاو ا  -

دهددده هدددږ تددده هدددېڅ پدددام نددده کدددوي او پددده خپلدددو بريدددو کدددې    اندرېسدددردار

هده چې دکوتوزف پده  .دبلې جګړې تګالره خپله يوازې جوړوي.ډوبېږي

بلده  .سره کوي،هرڅه يوازې ترځ کې دسترې قوماندانۍ نوکريوال دیپو

کوتوزوف،دپدوځ  .تده رسدېږي   هلو لدو لده برکتده بدري     جګړه يدوازې دده د 

دده پده   بيدا هدده بدل هدږ    .و ټولې چارې ده ته سپاريمشرۍ نه الس په سر ا

 :هوږ کې انګازې کوي

تده تدرله واره زيدال    څه؟دا به ومنو چې تر دې مخکې به  بيانو !ښه-

بدده څددده   بيددا ندده يې،ندددو   ټپي،يددا وژل شددوی او يددا يدددې تېرويسددتل شددوی     

نده پدوهېږم وروسدته    :ييواخپل  انته،خپله  واب  اندرېکېږي؟سردار 

شدم،پرې پددوه شدم،خو دا هددواړم،زه    الیم او نده کددو څدده وشدي؟نه هددواړ  بده 

ړونو لېوالدده او لېددونى يددم او دا مددې خوښددېږي چددې ټددول خلددک مددې   يددادو

، ورتددددده يدددددران واوسدددددم ،داخدددددو زمدددددا ينددددداه نددددده ده،چدددددې زه پېژنددددديو

يم،هددوکې  یداهواړم،يددوازې او يددوازې همدددا،زه دهمدددې لپدداره ژونددد   

 يددهلو اې ،نددومياوزه بدده هې کلدده دا چاتدده وندده     !يددوازې دهمدددې لپدداره  

له پرته، له مينې زه څه وکړم،چې له وياړونو او له ماسره دخلکو !يهاخد

لده مر ،ټپدي کېددو،دکورنۍ تدري تدم      .بل څه سره مينه او لېوالتيانه لرم

يددران  ماتدده لدده هرچاندده دزړه لدده کددومې  .ردددږمکېدل،لدده هددېڅ څدده نه،ندده ود 

 خلدددک،پالر،خور اوښدددځه،زما روح پدددورې تړلدددي ويړي،ماتددده ترټولدددو 

 خټدې بدرخالف وبريښدي،    انسانياو  طبيعتيران،که څه هم دا خبره به د 

ندډه ديدوې شدېبې ويداړ، پدر خلکدو       خپل تر ټولدو نده يدران ويړي،بدې لده       

داټدول ددې  .او هدو ته د ان ديرانښت دترالسده کولولپداره  داروم    دبري
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لپاره  اروم چې خلکو ته يران واوسم،هده خلک چې نه يدې زه پېدژنم او   

نده  مداڼۍ  ه هوږ شو چې دکوتوزوف،له هږ ت ،هده.پېژنيما و ویهدنه به 

 :يې دوام ورکړ بيااو  واورددل شو

 ...هوکې دهمدې خلکو دمينې لپاره-

 د شدو  ایدکېد هږ چدې  يدو .دچوپړانو هږ راته چې پېټي تړيدکوتوزف 

زوف پددر آشددپز يددې دچټددک کدددارهږ     ود کوتدد ن بدده و، يواکوتددوزف ديدداډ  

 .هم پېژانده اندرېاشپز وچې سردار  داد تيت په نامه ،يو بوډا.کاوه

 : انسره لګيا وله  اندرېاو 

ا شدوی ويداړخورا   پيدد واک او ددهه واک نده   دویپه هرحال ماته پر -

او دهده په رازمن  ه واک چې په دې لړوکې پرما خور دی،پردهيران دی

 .وياړم واک او وياړ،
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رنې لپدداره دجبهددې دڅددا  له خپلددې ډلددې سددره  پدده هددده شددپه،  رسددتوف 

دهدده سدواره هدم    . و یدپوځ په لومړۍ کرښې کې يمارل شدو  بايراتيوند

جددوړه جددوړه د جبهددې پدده اوږدو کددې يمددارل شددوي وواو خپلدده هددم سددپور    

سديال،خپل   يکونليدياه او له خپل نه  ېدددهو کرښو په اوږدو کې خو

دهددده .ويريددوان واالس  و، یتکددل يددې کددړ وخددوب سددره چددې دده دپرزولدد

و پده ندريدو کدې دبدل شدويو اورونولده       سدرتېر فضا زمدوږ د  يهابې پ ،شاته

څدومره بده   .شدلو نه رڼارڼا وه،خو مخه يې په تپه تيارو کدې ډوبده ډوبده وه   

کله .لليده،هېڅ به يې نه دده او يرددچې رستوف دهو تپو تيارو ته  ير

دښدمن   بايدخړه،کله به يې کومه تياره او کله به يې هلته چې  به يې کومه

 انسدره بده   لده  ه چدې  لېدږي او   ليدد ته ورته کومه رڼايۍ و وکوي،سپخن

يددې وويددل چددې،داددې خيددال تدده ور ي،چددې دسددتريو مخددې تدده يددې څدده    

ندړۍ کدې بده يې،کلده      يده ال او دخيالونو پده بدې پ  ددباڼه به يې وهړ. لېږي

 تېردمسکو  بيال،کله به يې ليدوف نيساعلحضرل ټولواک او کله هم د

هده بده پده چټکدۍ    ا شول،پيدستريو راتر يکخيالونه لکه کوډيرزورون

پدرې سدپور    یاو دهده آس سدر او هوږونده،چې د   ېخپلې ستريې وهړول

 : انسره به يې وويلله او ...لليد، انته خورا نېږدې وید

اعلحضددرل مددا هدم دبددل هددر افسدر پدده څېرويڼددي او    ایکېدد !ولدې ندده -
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 :ييواکومه دنده راته وسپاري او راته و

 ې څه خبره ده؟هلته ويوره،چ!الړشه ه "-

،مابدده هددده تدده وای ىتدده يمددارل ۍکېدددل چددې زه يددې خپددل چددوپړڅدده ... 

،مابده  وای ای،سرښندنه بده مدې کدړ   وای ایچوپړ کړ ېڅنګه دزړه له کوم

او هدده بده مدې لده دوکده       الیهده ته به مې رښتيا وي ،الیدهده ساتنه کو

رسدتوف،ددې لپداره چدې دټولدواک پده وړانددې دخپلدې        "مارو نه ژهدوره 

يددا دښددمن يدددې    المدداني کددوم  ، دنې ښدده او ژوندددی انځوروباسددي   سرښددن 

تودوراوه چدې هدده يددې نده يدوازې پده لېوالتيددا واژه،بلکدې دټولدواک پدده         

هده  هږ ېلر ېناڅاپه يو لر.په سختو څپېړو واههوړاندې يې په هومبرو 

راويښ کړ،ټکددان يددې وخددوړ او سددتريې يددې پرانسددتې،په زړه کددې يددې       

 :وويل

 :بهې په لومړې کرښه کې،دشپې نومدج !هوکې زه چېرې يم؟-

افسوس چې سباته زمدوږ سدواره پده قطعدې کدې       اولميو ، مالبن، ... 

 :هده دخوب او ويښتيا په حالت کې ويل....دي

کله چې هدې تده  !...جانېزما تورستريې خور!اشا،يرانې خورېنات-

 ...،له حيرته به لېونۍ شيليدچې ټولواک مې له نېږدې نه و يماوو

،هده له هدې خدوا نده   ېبه کې چې رستوف ستريې وهړولدې شېپه ه

،پده زريونده ناارامده هږونده او     هو دددره دښدمن  بده د  شدو هلتده    ایدکېد چې 

، چدې دده ترڅند    ونهدهده آس او دهده مل سواره آسد .ددشروشور واور

پده هماهده سدېمه کدې     .ه کدړه تېرو هږونده،ال ددپه اور والړ و،د دهه هږونو

د فرانسوي پو ونو  بيا.او بېرته مړشو لګېدو دې پورته وې،اورچېچې 

دجبهې په ټوله کرښه کې،هلته دهروندو پده څدوکې،د اوروندو لګېددل او      

ددو کدې   چېرسدتوف پده دې   .ېددد ې او لوړېدد دې سدورې دم پده دم زيات  چې

 هږونده  .پده هددو پدوه شدي     الیې،خو نه يې شو کوددفرانسوي،خبرې اور
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او  په،په،پددهد اوس،نددو.تددر اندددازې زياتدده خپددل شددر وشددور کددې ورک وو 

 .ل کېدلدد،هږونه اورآ.آ.آ

رستوف،هده سواره ته چدې ترڅنګده يدې والړ و،مدخ ورواړاوه او وې     

 :پوښتل

 ؟ئدا ددښمن هږونه دي؟ته څه فکر کو-

 .سواره  واب ورنه کړ

 :وپوښتل بيا واب ته په تمه و،پورې،رستوف چې تر ډدرې 

 ؟ئڅنګه ته يې نه اور-

 :رکړسواره په خوابدي آواز  واب و

 ؟يماوجاللتمابه نه پوهېږم،څه و-

 : واب ورکړ بيارستوف 

 .ددښمن هږ وي بايدکرښې دي،نور نو دا  ۍهده ددښمن لومړ-

 :سواره وويل

شددي بددل څدده  ایدکېددشددي ندده وي، ایدکېددشددي ددښددمن وي، ایدکېدد-

 .شپه ده،شپه خو خپل رازونه لري.وي

 :کړل چيدهپر خپل آس چې تر ده الندې يې نا ارامه کوله، يېبيا

 !آرام شه!يماوتاته !نو-

و ليدو او داورونو په ددف آس هم دهږونو او شروشور په اورودرست

دددې او چې.هددده پرکنګددل وهلددې  مکددې سددمونه وهددل   .و نددا ارامدده شددوی 

بنګهداري داسدې    کيونېدسدترناپوه  ل او ديوددل او لوړددشروشورلوړ

ندده ا  ېدددا کولدده چددې يددوازې ديوڅددو سددوه زريددزه پددوځ لدده خو  پيدددبڼدده يددې 

اورونو لمدن دهددې کرښدې پده اوږدو کدې چدې پده         د.ا شيپيدشي  ایدکې

ه او ددددددهوړ کرښدددده وه، لددددومړۍ فرانسددددوي پو ونددددو  اهلددددب يمددددان د 

د دښمن دپدوځ  .کډه کړې وهرستوف له ستريو  نور نو د،خوبونو.هددهوړ
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دو،پدده هددده کددې دهوښدديارۍ او  يرتيددا ښددکالو     چېبددری  ددخوښددۍ او

 :لددهږونه اور ه  اوزهردرستوف نور نو به ډا .راتخنوله

 !وی ټولواک ژوندی!ژوندی دې وی ټولواک-

 :خپل څن  ته والړ سواره ته يې وويل

 .دسيند دهاړې آه پلو وي بايدنه دي، هومره لرې-

 دانيوويسددت،هېڅ يددې وندده ويددل او پدده خواشدد  سددواره سددوړ اسددويلى

 .خېدوټو

پر هدې کرښې چې سپور روان و،ديوآس دسمونو هږ چې په چټکدۍ  

دشپې له تپې تيارې نده ،يدو سدتر پيدل      ل شو اوناڅاپهددواور ا روان و،ر

افسدر رسدتوف   .ډلې يو افسدر و  هده دسورو د.ته ورته يو سيوری راوول

 :ته ورنېږې شو او وې ويل

 . جنراالن دي!جاللتمابه-

افسدر سدره   دو پلو ته کتل،لده  چېرستوف چې پر له پسې د اورونو او 

دکرښې  دوینو هرکلي ته مخه کړه چې ددهدوڅو لوړپوړو افسرايې مل 

شدهزاده بدايراتيون او   .هدو يو تن پر سپين آس سپور و د .پلو راروان وو

راهلدددي ددې لپدددار  شدددهزاده دولګددده روکدددوف لددده خپلدددو يددداورانو سدددره   

ددې  چېوو،داپته ولګوي چې ددښمن په پوځ کې دا عجيبه اورونه او دا 

ه ته يې راپدور ورکدړ   رستوف،بايراتيون ته ورنېږدې شو،هد.څه شي دي

شدهزاده   .يدي وااو دنورو ياورانو په شان يې هوږ کېښود،چې جندرال څده   

 :ته مخ ورواړاوه او وې ويل با ير اتيون، دولګاروکوف

او  شدات  کدړی دی   هددوی پرته بل هېڅ نده دي،  دا د دښمن له دوکو-

ه تددر تګدد  دویخپلددو پدداتې شددوونکو تدده يددې سپارښددتنه کددړې ده،چددې د      

يدډې کړې،چدې مدوږ دوکده     يې دې چېشروشور او وي،وروسته اور ولګ

 .کړي
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 :بايراتيون وويل

کده  .لليدد دا ناشونې خبدره ده،پدرون مدا هدده دهددې هوندډۍ پده سدر          -

يددې مددخ  بيددا.وای بدده يددې هددم پردښددى ای،هددده  ددوای شددات  کددړی هدددوی

 :رستوف ته ورواړاوه او وې ويل

 رې ال هملته والړې دي؟ددښمن پي!ښاهليه افسره-

 :لرستوف ووي

،امدددر الیپدددرون شدددپه خدددو الهمالتددده وې،خدددو اوس څددده نددده شدددم وي  -

 .،له څو تنو سورو سره به دپلټنې لپاره ورشمئوکړ

،ه ده يدې کولده دلدړو     ييوااو بې له هده چدې څده و   ددبايراتيون،ودر

 :شېبه  نډ نه يې وروسته وويلپه تته کې درستوف ستريو ته ويوري،

 .ئاو وې يور ئښه خبره ده،الړش-

 .ېږياطاعت ک-

يي فدددچنکو او دوو نددورو ددددرسددتوف،خپل آس پدده يېددډه وواهه،بر 

پدده .ده سددره الړ شدديلدده وکددړه چددې يددې سددورو تدده يددې ورهددږ او سپارښددتنه  

ه شدول،چې التراوسده   شېوچټکۍ له لوړې نه دهدو چدو سورو په لور ور

تدر  رستوف ته خورا هيبتناکده او هدم دخوښدۍ وړ وه چدې     .يې دوام درلود

نو نوروسورو سره،دهدو رازونو نه ډکې تتې تيارې له درې تټولو دمخه 

دمخددده هلتددده څدددوک نددده     دویدمخددده وردرومدددي، چدددې تدددر     تدددههېدددږې 

الړ  ۍ دپاسه ورهږ کدړل چې،لده سدينده لدرې    بايراتيون دهونډ.و،ورهلي

 وښددودله چې،يددواکې دهددده هددږ يددې ندده دی خددو رسددتوف داسددې  .ندده شددي

بدددل ډول هدددده تددده هرڅددده  .مدددخ تددده روان و لى،همداسدددې لرې،لدددرېدداور

لګي ترخيالدده ونددې او پددر  نيدداالرې دڅندد   د.هليدددل او پددرې هودښددېدبر

دهوندډۍ  .به په خپلې تېروتنې پوه شو بياندو يې دسړو يمان راته،خو کْ

اوروندده وواو ندده ددښددمن،خو    دوی،نور نو،ندده درسددېدلمنددې تدده چددې و  
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 کدې  ایدې شديلې پده پد   .ېدددفرانسويانو هږونه اوخبرې يې په ډايه اور

،هده سدديند رسددېدلدده،خو چددې ور وليده ورتدده يددوه کرښدده و ،سدديند تدديې

او خپددددل آس يددددې هددددم    دددددد ،پرې ودررسددددېدالرې تدددده ورو.ندددده،الره وه

، لده  ه څده وکړي،پده الره مخدامخ الړ شدي    ېدد حيران والړ و،نه پوه.ودراوه

دښددتې پدده تيددارو کددې دهونددډۍ پلددو     هددده بددل پلددو واوړي اوکدده دتددورې  

 ه، که لده هوندډۍ نده   دښدېد وبرالره لږ ورته رڼا او بدې يواښده   .وخو ېږي

 :هده هږ وکړ.لمېدخلک ورته ښه معلو

له الرې نه واوښت او په خورا چټکۍ يې هده پلو تده  . ئماپسې را -

 .چو کړل،چې پرون ماښام هلته يو فرانسوی والړ و

 :سواره له شا نه هږ وکړ هيو

 !ئدي،وين هدوی!جاللتمابه-

ې پدده پرونددۍ ا ندده کړچددې دا خددوا ويددوري چددپيدددرسددتوف ددې وخددت 

واتد  کدې يدوه     څاپده يدړز شدو،هږپورته شدو او پده لدرې      تتۍ سېمې کې نا

مرمۍ لکه مرمۍ داسې په انګازو شدوه او همداسدې يدې پده هدواکې هدږ       

ه لمبددددې رتيدددددتوپددددک بددددل ډز پورتدددده شددددو اودتوپددددک لدددده    .ورک شددددو

رسددددتوف دآس مددددخ راواړاوه او پدددده  داسددددته بېرتدددده راسددددتون  .ووتددددې

رسددتوف .شروشدور يددډ کدړ او وبنګېدددې   نددډ  څلددورو ډزو پده ټدداکلي .شدو 

و،آرام کدړ او پده کدرار     ده په شان له ډزو نده ندا آرامده شدوی    خپل آس چې د

لدده يدوه ناڅريندده خوښددي يدې پدر زړه خدوره شدوه او       .کدرار مدخ وړانددې الړ   

 : انسره يې وويل

 .و ډزې به کړي؟خو نورې ډزې ونه شوېدا ولې م-

تيون پلوتددده پرتددده لددده هدددده چدددې،آس تددده متروکددده ورکړي،دبدددايرا      

پيدک   ،الس يې د درنداوۍ پده نښده دخدولۍ    رسېدهده ته چې ورو.ورهى

 .ته ورورساوه او هده ته ور وړاندې شو
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ال ه ددده کولددده بدددايراتيون دده داخبدددره چدددې دښدددمن   دلګدددا روکدددوف،

او پرهدې يې ټينګار هم کاوه، که هدده دليدل راوړ    منيلى دی وېدتښت

 ...دي ره بل کړيکې لپاد دو دویچې دښمن دا اورونه يوازې د

 :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-

 .ماسره پاتې شه او د اړيکو افسر اوسهله !ډدرښه -

 :دلګا روکوف وپوښتل

 ياست؟ زویيا آندروويچ يلاتاسو د-

 ....خو رستوف  واب ورنه کړ

ددښمن په پو ونو کې چدې او داورونو بلول ددې لپاره وو،چې کله 

و پده مدن  کدې    سرتېرده،ټولواک به خپله دکېبناپارل فرمان لوستل  به د

و يېدډيو تده اور ورتده    ،دوښد ليدو بده دټولدواک پده    سرتېر .ه ېدسپور ير

 :هلېبه يې و کاوه او نارې

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

 :فرمان داسې و

 !وسرتېر"

چې په ئيولم کې داتريت  لىڅېدې پوځ زموږ په وړاندې راپادروسي

دا هماهدده ټدولي دي چدې تاسدو پده يددوالن     .دپدوځ دمداتې هدچ رانده واخلدي     

ي اخيستپسې  يهابرون کې مال او تراوسه پورې مو پرله پسې تر دې  

کدده .او ټيندد  دي کړي،خددورا السددبري ندددېندده چددې مددوږ اليواهددده  .دي
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دښمن ددې تکل وکړي چې زمدا پدر پدوځ لده ښدې خدوارا تداو شدي،هده بده          

 .الندې راشيديزموږ تر بر

 !وسرتېر

کده تاسدو پده خپلدې     .خپله واخلم دانيپه دې حال کې به ستاسو قومان

،زه بده  دان لده اوره لدرې     ئړانې ددښمن کرښدې مداتې او تداال کدړ    ابدي مې

ا شدو،خپل  پيدد کې آن يدوه شدېبه هدم شدک      اسو په بريست وساتم،خو که

يددو يددذارونو چددې تددر ټولددو مخکددې بدده ددښددمن دلومړ ئټولددواک بدده وويندد

و په الره کې دشک او يمدان  رسېداو وياړته د الندې والړ وي، که بري

دپليددو  هددده ورځ چددې پدده هدددې کددې دفرانسددې بيدداه تېددراجددازه ندده شددته،په 

ه جدددوړوي، دشدددرف او  پو وندددو،چې دفرانسدددې دملدددت دشدددرافت شدددمل   

 .وياړخبره ياددږي

 بايدد تاسو هدر يدو   .ئږدپرددټپيو د لرې کولو په پلمه خپلې کرښې مه 

په خپلو خيالو کې دا ونداړي چدې د انګريزاندو پردهده هدر يدو السدپوڅى       

دهده  .ئشد  ړاندې له کرکدې نده ژونددي دي،السدبري    ،چې زموږ دملت پر و

ي او موږ به بېرتده خپلدو   ټکى کېږد ایبه دې جګړې ته دپ بري او السبري

ته به ورستانه شو،چې هلتده اوس   يوامينوته ورستانه شو،هدو  نيوژم

نو هدده  شدي،  ایموږسره بده يو د  له او  نوي فرانسوي قوتونه جوړ،راټول

ستاسدو   ،هده سوله چې زه يې ټينګه او هواړمه يې،زما دملدت، به وخت

 .او زما د وياړ وړ وي

 "ناپليون
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اړخ او  ،زدرمه،دښدددديمنځني.بجدددې التپددده تيددداره وه    ار پنځددده دسددده 

اړخ کې،پلي،سدواره او   کدين خدو پده   .بايراتيون پو ونوالپه تپه والړ وو

له لوړو  بايد هدویتر هرڅه دمخه،.و شوي وو ېدقوتونه په خو چېتوپ

 ای،ددې لپدداره چددې لدده ښددي اړخ ندده يددې پددر فرانسددويانو يرهددل کددړ  سدديمې

يدددې د  هددددویکدددل لددده مخې،او دپدددو ي اټښدددکته راشددديوه شدددوي وای، 

ل،بارونددده او څېدپا هددددوی،وایتدددر هروندددو پرشدداتمبولي   ييمسددکي بو

دل دې ندريدو تده   کېد ا پيدد ل،هر هده څه چدې  دلېپنډونه يې تړل ،اورونه ب

هواسددړه او تيدداره ال والړه .دل،دې لوييددو سددتريې ړندددولېکېددورارتېددږل 

نددده څکل،سدددهارنۍ يدددې   يواافسدددرانو پددده خدددورا يبندددۍ او تلدددوار چ    .وه

يې پښې په دې  ډدرې يخنۍ نهو خپله وچه مړۍ ژوله اوله سرتېرله،خوړ

هدر  .له ندريدو نده راتداو،وو    هدوی.هيله پر مکه ډبولې که لږې تودې شي

ميز،څوکۍ،کراچۍ،دراندده باروندده،لريي او نددور هددده څدده چددې  :هددده څدده

اتريشدددي .يددا ندده شددول او يددا يددې ندده وړل،دې ندريددو تدده ور ارتېددږل          دوی

يددانو پدده مددن  کددې ددې لپدداره ښددکته پورتدده       الرښوونکو،دروسددي پو 

او دلدوري دښدودنې پده اړه خبدر     و د وخدت   ېدد ل چې هددو تده دخو   ېدير

کلدده چددې بدده يددو اتريشددي افسددر دکددوم هونددډ دقوماندددانۍ پدده        .ورکددړي

يوخو دون احسداس    يده ال شو،په ټدول هوندډکې بده لده ور    ليدشاخواکې و

 :شو
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ا ندددده بدددده او تلددددوار دندددددرو لدددده شددددا وخددددوي بدددده پدددده منددددډه سدددرتېر  -  

پاڅېدل،بوټونه او ييته به يې وتړل،ک وړبه يې جوړې،ټوپک بده يدې   

ې افسرانو به خپلې تڼۍ وتړلۍ،ک وړ.شاته او په منډه به کرښو ته شول

يدې ليکدو تده    بده  شاته کدړې ،تدورې بده يدې مالتده اچدولې او  انونده        يې به 

ټدول پدوځ بده ټدولى     ...سپارښدتنې اورولدې   ورسول او په چددو چددو بده يدې    

ل چدددې چېدددرې روان ېدددد،خو پو يدددان بددده پددده دې نددده پوه ېددددى وخوټدددول

داورونو له خورا زيداتو لوييدو نده هدده      دویله يڼې يوڼې او د دوید.دي

 دویپرې روان او  دویلي او نه هده الرې چې  ېدترې خو دویکلي چې 

 .و نه وليدته يې دهرکلي تمه لرله،يو هم د

يردي،لکه مداڼو  ا کې هماهه شان دخپدل پدوځ اسد    ېدي په خوسرتېر

ونده  ددڅومره چې منزلونه اوږده وي،څدومره چدې بر  .چې په بېډۍ کې وي

دی اړ ،پدردۍ پدردۍاو عجيبدې يواښدمنې ميندې      نا آشنا وي، الرې ټولې

چدې  شا وخدوا کدې   په ی سرتېرهر وخت او هرچېرې ددی چې همالته وي،

هدم لکده مداڼو پده بېدډۍ کدې، هماهده پړي،تنابونده،،هره          بياڅه تېردږي،

و کرښددددې،هماهه ددددد او هرچېدددرې هماهدددده ملګري،هماهددده د در  وخدددت  

سدددددپي او هماهددددده  ژوچکدددددانومى هماهددددده ، جګتدددددورن ديمتريدددددوويچ 

،خدو  خورا لږي،سدرتېر .يندي شداوخوا کدې و   ېخپلد پده  قوماندان،ټول ټول 

انددازې تده چدې دده بېدډۍ يدې النددې        ،هدده الرېهددې  دهيله لري هم  بيا

پدوهېږي لده    ایخو کله چدې دجګدړې شدېبه رارسدېږي،خد    ،پېژنيوکوي،

کدددومې او څنګددده،دپوځ پددده روان کدددې يدددو، خدددو د ټولدددو لپددداره داسدددې       

کوونکى هږ انګازې کوي،چې دکوم پرتمين زيري نښې له پرد،حانيرو

پو يددان  .دهدده هددږ پو يددان پلټنددې او لټددونې تدده ه ددوي      . انسددره لددري 

کدړو نده   پردډول دخپل هوندډ لده يټدو او     کيدجګړې په ورځ،په لمسوون

ې او پوښددتنې هددم کددوي چددې پدده شدداو خددواکې يددې څدده     اوړوي او دا پلټندد



 

65٢ 

 .دږيتېر

هم له يامده   بياداسې راخورې وې،چې دلمر دراختو سره سره  لړلې

د ونو څانګې تدر وندو سدترې او اوارې  مکدې     .ل کېدلليدوړاندې څه نه 

شدو چدې هرچېدرې او لده هدرې خواپده        ایدا کېدد . لوړې، وړې بردښدېدې 

خو په همددې لدړو کدې    ان شي،يوالسو يامونو کې ددښمن سره الس وير

بدده  ر ووهله،کلدده لوړه،کلدده ژوره،کلدده ډلددې ډلددې پو يددانو خددورا اوږده ال 

لده  لوړاو کله به  وړ،کله ډا  او کله هرونه،خو په دې حال کې هېچېرې 

برعکه،مخدې ،شداته او ندورو خواوونده هدر      .دښمن سره مخامخ نه شدول 

ی پده زړه  رتېرسد هر.پلو به دې چې کتل،روسي پو ونده وو،چدې روان وو  

 يعندددي ي، ه پلدددو تددده چدددې دیه،هددددېده،چې پوهدلېکدددې پددده دې خوشدددا

 .ناڅرينده پلو ته، نور ډدرډدردموږسړي هم هده لورته روان وو

 :شو لدداوروبه  ایيو 

بدل  .راهلدل ( مه دهدروسيې يدوه سدي   يااکورسک)کورسيان!واه يوره-

 :لدداور بيادې  به ای 

دي،ماښدام چدې کلده اورونده      يوره څومره را ټول شدوي !يا پرودياره-

داسدې ډددر   بل شول،چا توور هم نده کداوه چدې خلدک بده دومدره ډددر وې،       

 .،ټول مسکو دلته راهلىيماول کېږي،لنډه درته ليديې نه  ایچې پ

نده  و رواندو ډلدو تده    سدرتېر ،نه،دله ډلې نه يو تن همکه څه قوماندانانو

و په پدو ي  لکه هده شان چې م)ده او نه يې خبرې ورسره کولېکېنېږدې 

شوې  کړو خوابدي وو،چې دجګړې په اړهپردل، پر هدو ليدجريې کې و

کددول او ددې  ای د  يددوازې دمشدرۍ اوامدر پددر   هددوی لده دې کبلدده   وې،ندو 

سدره   ټولدو خبدرو  خدو ددې   (ي خوشاله وسداتي سرتېرپروا يې نه لرله چې 

ه تېدر ي دتل په شان يو وارجګړې ته دت  په وخت،پده  سرتېر سره،بياهم

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

پرټول پوځ دبې نظمۍ دهم او خوابدۍ يوه ندا اشدنا لدړه راخدوره     .ودردږی

ددهه هملړلي احساس پر زړو پوهېدل خدورا يدران کدار و،خدو هدده      .شوه

او  يرتيا سدره،چې د ډول ټاکنده يدې يرانده وه      چټکۍپه ډدرې بې سارې 

دونکو کېدده شددېونامحسوسدده او پدده شدديله کددې د احساس،هددده .هددددخور

که روسي پو ونو .دونکى وکېاو نه مهار ونکى ېدنه راير څېراوبو په 

احسدداس او الددې  شددو ددهددې هملددړي ایدکېدد،الیدټلددوالې ملګددري ندده لر

يدا وه،خدو اوس يدې ددې الدې     و لپاره به زيال وخت تده اړت دديولې دخور

پدددړه پددده خدددورا لېوالتيدددا پددده دې     يدددهلوو دددددشدددانۍ دخورپرديدددولې او 

 .انو وراچولهالمانيخورو( وچه هوښه)هکالباس

فرانسدويانو سدره مخدامخ    لده  ل؟الرې وتدړل شدوې؟ او يدا    ددولې ودر-

 شوو؟

 .دهکېبې ډزو نه  وایهېڅ خبره نه شته،که دښمن !نه!نه-

و،اوس مو ددې ډا   ېدوخو ېږي ،وخوتراوسه يې تلوار و،چې -

انو له السه،په هېڅ څه يدې  المانيټول ددې لعنت شويو .په من  کې ساتي

 .سر نه خالاېږي

،خددو اوس  وایمخددې تدده لېږلددي     دوی،مددا بدده   وایکدده زه زمددا واک  -

اوس نددو تشدده يېددډه دلتدده ودردددږه او ورتدده .کوټدده شددوي ترشددا دوی!يددوره

 .ټين  شه

 :يو تن افسر وويل

چې  ييوا؟پته نه شته چې څه وخت به خو ېږي؟سره ه وشولنو داڅ-

 .سورو الره بنده کړې ده

 :وويل بيايو بل تن 

او نابلددده  پېژندديانو،خپددل وطددن هددم ندده المانيلعنددت دې وې،پدده دې -
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 .دي

 :ده هږ وکړکېيو سواره ياورچې رانېږدې 

 ؟ئتاسو دکوم پوځ ياست-

 .د اتلسم-

،ندو اوس تدر   وایوړاندې تللي  ال دوخته بايد؟تاسو ئنو دلته څه کو

،دا ندده سپارښددتنه ده او ندده  داحماقددت دی.مه هددم وار ندده در رسددېږي ماښددا

 .ئالرښوونه ،خپله هم په خپلو کړو نه پوهېږي چې څه کو

 .افسر ياور دا وويل او الړ

يدې پده هيدر     دانياو پده خدورا خواشد    راهدى ترهده وروسته يدو جندرال   

 ...روسي ژبه څه چدې وهلې

 :چې ويل يې راهىډډ هږ  يو له بلې خوا

سپارښددتنه وه چددې دسددهار پدده نهددو بجددو کرښددو تدده ورسددېږو،موږ ال   -

 وایکده زه  .يدي واته سپارښتنه او الرښدوونه   دېالره نه ده وهلې، ييانيم

 .وایټول به مې ويشتلي 

ا په پيل کدې پدوځ    ېدد لېوالتيا او سرښندنې هده احساس چې دخو

د ناسمو فرمانونو په وړاندې قهدر او   ایته قول باښه،کرار کرار خپل  

 .ښودپردانو په وړاندې کرکې ته المانيد

ددهې اله يولې علت دا و چدې داتريشدي سدورو پده پدوځ کدې چدې پده         

پددوه شددوې وه،چددې مټددې پدده دې  دانيسددتره قومانددکددين اړخ کددې روان و،

کبلدده يددې ټددول ،نددو لدده دې دې مرکددز لدده ښددې اړخ ندده خددورا لددرې دیدقوماندد

نو هماهه و،چې څو امر کړی و،چې ښي اړخ ته ورواوړي،سواره پوځ ته 

دهددو   بايد وو چې،له پليو نه مخکې شي او پلي زره تنه سواره دې ته اړ

 ...دو پورې ابر وکړيکې  ای پر  ایو او ددتېرد

ل او د  ېدد وخو بيدا هرڅه چې و،تر يوه ساعت  ندډ نده وروسدته،پلي    
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هرونوله څوکدو لمنده    لړې چې تازه د.ه شولشېوهونډۍ لمنوته ښکته ور

وو،ور  رسددېدليهمالتدده دهونددډۍ لمنددو تدده چددې پو وندده   ټولدده کددړې وه،

بدل او وروسدته    بيدا دهمدې لړو په من  کدې وړانددې يدو ډز او    . خوره شوه

 خددورې ورېلددومړۍ ډزې هسددې  .ل شددولددددپرلدده پسددې نددور ډزوندده واور 

خو کرار کدرار منظمدې او چټکدې    ...ډز،ډوز،تال،ترال:اويډې وډې وې

 .و وډب د يلدباخ د واړه نري سيند پې هاړو پيل شوی اخ.ېکېد

 نو دا انتظار نه الره چې دهونډۍ په لمنو کې د سيند پرروسي پو و

که له يدوې خواپده سدختو لدړو کدې       هدوی.هاړه له دښمن سره مخامخ شي

دخپلو مشرانو او قوماندانانونه هدم   يېواسار شوي وو،نو له بلې خايرا

پده مدن  کدې     د هدو.ه ددو هاند هوړه خبره نه اوردخوښۍ او ه ې ا کومه

بددمرهي   يده لودبېرته پاتې کېددو آوازې خدورې شدوې وې او لده ټولدو نده       

و دهددو سدتريې ورړنددې کدړې     ددسدار ايخوا ال دا وه چې په دې لړو کدې  

روسدانو پده   .لليدد له خپلو نه پرته بل څه نده   يېواوې او وړاندې او شاوخ

 بيدددا ن ډزې کولې،وړانددددې تلدددل او   ډددددرې تنبلدددۍ او کدددراره پدددر دښدددم     

دانانو نه چې په لړواو ندا آشدنا   په خپل وخت له خپلو قومان هدوی.لدددر

چدې کلده ناکلده     الیمو کې رايير وو، که قومانده نه شوه ترالسه کدو سي

ې او دويمد لدومړې، .الیا کوپيدبه يې آن خپل ټولى يا ملګري هم نه شو 

ه شدوې وې،جګدړه پده دې    ېوشد درديمې ډلې لپاره چې ښکته شيلې ته ور

کوتددوزف ورسددره و،هلتدده د پددر  لدده څلورمدده ډلدده چددې .تويدده پيددل شددوې وه

 .له ېددهونډيو دپاسه پاتې شوې وه او نه راخو کېان ينس

 يو پدده لمنددو کددې چددې اخ و ډب پيددل شددوی     دهدددو هونددډ هددم کدده څدده  

مګدر دهمددې   .و،السختې لړې خورې وې،خو دهدو دپاسه رڼدا شدوې وه  

دنهوبجدو  .ل کېدلليدل،هېڅ نه ددڅه نه چې مخکې تېرلړو له امله دهده 

يا لکده هدده شدان چدې سدتره      پورې هې وک په دې نه پوهېدل چې په رښت
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ورسددت د اندددازه کولددو  ) توددور کوي،دښددمن لدده ورسددتې   قوماندددانۍ

 لي دي که څنګه؟رسېدته را( معيار

کنددډک کنددډک لړودهونددډۍ پدده لمنددو کېددږدۍ   .ر نهدده بجددې وېدسددها

ډۍ پددر سددر د شددلپان ه،په کلددى کددې چې،ندداپليون  خودهوندددرولددې وې، 

پر سر تدک شدين    هدوید.دخپلو مارشاالنوپه من  کې والړ و،رڼا،رڼا وه

آسمان او د لمرتبۍ لکه ستر يردی توپ دلدړو پده شدودو رنګده څپدو کدې       

 .المبو وهله

ې ټدددولې نددده يدددوازې دفرانسدددې ټدددول پدددوځ،بلکې نددداپليون لددده خپلددد     

څ او شددلپان ه نياړه چددې دسددکولهدد قوماندددانۍ سددره ندده د رود پددر هدددې  

 ددو،برونيسددهوڼدددۍ او کلددي پراتدده وو او مددوږ هوښددتل هلتدده موضددع     

نېدږدې وو،چدې   و،دومدره   وکړو بلکې هدې هاړې تده چدې زمدوږ پو وندو    

شدول زمدوږ پده پدوځ کدې سدواره او پلدي         الیناپليون په خپلو سدتريو کدو  

چدټ   يبد وه بدر  عر يد  پدر نداپليون  .او توپير يدې کدړي   ينيسره جال جال وو

کدو  يدې    آس،تر خپلومارشاالنو نه مخکې والړ و او هماهه شين بخدون 

هده چوپده خولده هددو    .ليا جګړه يې په کې يټلې وهيتااو،چې د اهوستى

پددر ونددډيو تدده چددې يددواکې دلړولدده سددمندريي ندده يددې سددر ويسددتلى و او ه

هددو ډزو تده   ،هده،پده خورا ير .خو ېددې،کتل  روسي پو ونو لرې لرې

وختده پدورې ال دهدده پدر      تدر هدده  .راتلدې نه له شيلې نه وچې دن دښىاهوږ 

دهددده .ډنګدددرې بشدددرې،دهېڅ ډول خو دددون اوحددده نښدددې نددده ښدددکارددې

رښددتيا  دهددده ټددول اټکلوندده،.خښددې وې ایونکې سددتريې پددر يو دد لېددد

نددو او ډنددډونو چېد ، دروسددي پو ونددو څدده شمېر،دشدديلې دنندده.شددوي وو

چددې خددورا ښددې لددوړو تدده  کېه او څدده شددمېرهم د پراڅينسددشددېوخواتدده ور

هددده ددوو .پردښددودې، پددرې وکددړې  ددددحساسددې وې او ده تکددل الره بر 

هرونو په من  کې د سختو لړو سره سدره ،د پدرا  دکلدي پلدو تده پده شديله        
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ه او آن دهددو د  ددد کې، دتلونکو ډلدو ډلوروسدي پو وندود تد  اواز اور    

ل چې دهده ډلدې يدو پده بدل پسدې دلدړو پده         ليدله،هده ليدزو  ال يې رنيس

هدده اطالعدال چدې ده پدرون شدپه ترالسده کدړي        .يى کې ډوبېددې سمندر

پو وندو   دروس هده پو ونه چې پدرا  تده نېدږدې روان وو،دروسدي    ...وو

دا زړه ال دوختده داسدې کمدزوری     ه چېېدپوه مرکز او زړه جوړاوه او دی

 دي،هرو مروبری درلود،خو هده په پرله پسې برددو،چې پر هده بر شوی

 . نډاوه

هۍ ورځ نيکمردلو کاليزه اودخورا ادښو( تاج)خول هده ورځ،دده د

وته نېږدې يې څو ساعته سدتريې پټدې   پيدې شپې وروسته،سنيم تر .وه

تاند اوپه داسدې  ، ،روغ،خوشالهطبيعتناپليون په ښه  .و ه شویدياو و

هددده روحدددي حالدددت کدددې و،چدددې پددده هدددده کدددې دهدددر کارترسدددره نيکمريدددو 

آس کېناسدت   الدت پدر  هده پده همداسدې يدوه ح   .کى ښکاريدونکېرسول،

والړ و،هددو لوړوتده     دای پدر  دای   .جګدړې ډيرخواتده الړ   کېاو دکېدون

ونکې سددړې  ېددديددې چددې لدده لددړو ندده راوتلددې وې کتددل اودهددده پدده ندده خو 

هده دهه بدری چدې دميندې    .نښه وه،څريند و بشرې، پر ان ډاډ چې دبري

مارشدداالن .هددو زلميددانو پرڅېددرې څرينددد وي،د ددان وړ ياڼدده  نيکمرندده د

هده بده کلده   .دهده پام واړوي الیتر شا والړ وو او زړه يې نه شو کودهده 

هونډيو ته او کله به يې دلمر تبۍ ته چدې لده لدړو نده راووتلده       کېپراڅنس

 .کتل

کلددددده چدددددې لمدددددر پددددده بشدددددپړه تويددددده لددددده لدددددړو نددددده راوول او پددددده     

ه،هده،تابه  لېد،وونکې  السره پر ډا  او دلړوپرسينددښېدستريبر

ل،دهږ لپاره همدې شېبې ته سدتريه پده الره و،لده    اوربويل چې يواکې د

( د سدددددددتکت) ندي و،ښدددددددکلو السدددددددونو نددددددده، السدددددددو  خپلدددددددو سپين

اشارې په نښده وښدورول او داوربدل هدږ يدې      وويستل،مارشاالنو ته يې د
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پده مندډه او    خپلو يداورانو سدره مدل بېالبېلدو خواووتده     له مارشاالن . وکړ

پده ډددرې چټکدۍ د    ،دفرانسدې دپدو  هدورو ډلو،   دڅو دقياو نده وروسته 

پردښدودلې   پو وندو  روسدي  کدرار  کرار چې ،هونډې خواته،کېپراڅنس

 . وخو ېدې او درې ته دننه چپې خواته تلل،ور
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ميالرادوويچ دڅلورمې ډلې ترمخدې  کوتوزف،دسهار په اتو بجو د 

او  کېد پرژيبشیسددد بايددد داهماهدده ډلددده وه چددې   .آس سددپور،روان و  پددر 

وې،الندددې کددړې   ه شددوېشددېوې چددې شدديلې تدده   يدد ایالنددژورن دډلددو  دد  

وروسددته  ندده ئ،شدده هوڼددد سددره تددر سددتړي مدد مخکندديلدده کوتددوزوف .وای

دې تويه څرينده کدړه چدې   ته يې په  هدویو سپارښتنه وکړه او  ېددخو

دپدددرانڅ کلدددي تددده چدددې    .دې ډلدددې مشدددري بددده خپلددده کدددوي   تکدددل لدددري د 

 نورو،چې دسددترقوماندان،دډدرواندرېسددردار.دددد،همالته ودررسددېدو

يبڼيتدددوب لددده هدددده .لددده ډلدددې نددده و، دهدددده تدددر شدددا والړ و  هدددوره ملګدددرو

وپه رسدېد ت سره سره،لکه هده شان چې انسان خپل ارمان تده د بياوعو

هده په پوره تويه پده دې ډاډمدن    .شېبه کې وي، ان آرام او ډاډمن ښوده

خددددو پدددده دې ندددده وينددددې ورځ ده،و چددددې نددددن دده دبخددددت او پددددر ده دپېرز

سددره لدده هددده هددم پددوره  مګددر.ګدده ترالسدده کددړيه،چې دهدده بخددت څنېدددپوه

،دهدو موضدع او  ایزمدوږ دپو وندو  د   .ډاډمن و،چې همداسې به کېدږي 

دجګددړې پدده اړه خپلدده هددده   .خريطددې لدده بددل هددر چاندده ده تدده څريندددې وې   

زه خبدره وه،ده  بېبدا  کېددو هوښدتنه  نو دهده دعملدي   تګالره چې اوس يې

هدده دبلدې   .جوړ کدړي و  وتر دتګالرې منلو تهيرواهېره کړې او  ان يې د 

و ېدي يددا پېښددنيددودو اټکددل کاوه،دهددده دمخکېددهددرې نددا ببددرې پېښددې د

 .لپاره يې دچټکو،هوره او هوڅوالروچارو توور کاوه
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ه ډزه نيمد ن پلدو تده د ناپېژنددلو قوتوندو تدرمن  يدوه       کيوادکوزې خوا 

او زمدوږ   ایده داسې انګېرله چې دجګړې زړه به هماهده  د  .دهکېل دداور

 :هددتېرپه زړه کې يې .دښمن سره مخامخ شيله همالته قوتونه به 

،زه بده جندډه   ئپه مشدرۍ هماهلتده اسدتو    ما به دکومې ډلې يا فرقې-

په الس تر ټولو نه مخکې درومم او هرهده خنډ چدې پده مخده را ي،هدده     

 .به نابودوم

دهدو کنډکونو جنډو ته چې دده ترمخدې   الینه شو کو اندرېسردار 

 :و په زړه کې ويلليدويوري،هده به دهدو په  ئيوال،په بې پرددتېر

لدده شددي،داهماهه،هماهه جنددډه وي،چددې زه بدده يددې اخلددم او   ایدکېدد-

او دشددپې اوخددورو شددويو لددړو  .ترټولوندده وړاندددې درومددم   هدددې سددره بدده 

ل دل، بد کېد ه پرته،چې سدهار تده ويلدې    له کنګلتيارو، په لوړو،ژورو کې 

لو يدا دود سپينوشدودو   بيدا خو همدې لړو په شيلو کدې  نه و، ښيپرد،څه 

 .لمنې هوړولې وېڅېرپه 

ه شددوي او دډز شددېوخددوا پدده شدديله کددې چددې زمددوږ قوتوندده ور   ېکينددد

دلړو په سر تک شدين آسدمان   .دلکېل ليدهېڅ څه نه  ،وډوز هږ ترې راتها

وړاندددې،لرې لرې،دسدديند  .لدداو ښددۍ خواتدده دلمددر سددتره تبددۍ ښددکار   

ولړوله څددادره سددر ونددو پټددو هونډيو،دسددپين پدده يڼددو  نګل دهدداړې آپلددو

 ....وي ددره شویده چې دښمن هم هلته کېو او داسې توور هسک کړی 

 :ده په زهرده وويلکېکوتوزف،سواره جنرال ته چې ده ته نېږدې 

چددې کنډکوندده سددره مددنظم او لدده کلددي ندده   يدديوا،ورتدده وئڅدده تدده يور-

تاسدو ولدې پدام نده     !لتمابده جال! زه په دې نه پدوهېږم، ښداهليه   .راتاوشي

،دا شونې نه ده چدې  دښمن سره مخامخ شوله  شي دمګړۍ ایدکې ،ئکو

 .شي تېرله دې نرۍ کوڅې نه  شي اوددې کلي دلته پوځ يوستى

 :جنرال  واب ورکړ
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 تېدر ماهوښتل چې لومړي له کلي ،يماوهواړم تاسو جاللتماب ته و-

 .دجګړې قومانده ورکړو بياشو او 

 :کوتوزوف له زهرو ډکه خندا وکړه او وې ويل

چددې خپددل قوتوندده يددو يددو او پدده     ئتاسددو هددواړ  !ډدددر ښدده  !ډدددر ښدده -

 .ئيووستي بڼه ددښمن تر ډزو الندې راول

تر دښمنه پدورې ال خدورا ډددره الره پداتې ده،دناشدې لده       !جاللتماب -

 ...مخې

 :ده کړلچيکوتوزف،په خورا قهر 

هيلدده کددوم هددده فرمددان چددې   ...کومدده ناشه؟تاسددو تدده چددا ويلددي دي؟  -

 .ئکړ ای،پر  ييواه قوماندان يې درت

 !اطاعت کوم،ااحبه-

 :په هوږ کې وويل اندرېپه پټه پټه د سردار  کېي نيوف

 .خورا وران دی طبيعتنن دبوډا !يرانه-

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     

 :وپوښتلنامه نه يې ترې 

 څلورمې ډلې عمليال پيل کړې دي او کنه؟ ياا-

يددې واړاوه او ،مخ يدديواکوتددوزوف،بې لدده هددده چددې دهددده  ددواب و  

چددددې هددددده تدددده نېددددږدې والړ و،سددددتريې   اندرېناڅاپدددده يددددې پرسددددردار 

هلچددک نددرم   کىاو سددو ون و يددې تونددد کتددل  ليددددهددده پدده  .ولګېدددې

وي،دده پدېښ شد  يواکې په دې پوه شوچې،په هده څه کدې چدې اوس   .شو

بې له هده چې داتريشي افسر د  دواب پده خيدال    ياور هېڅ مالمت نه دی 

 :ته يې مخ ورواړاوه او وې ويل کېکې وي،بالکونس

او کنه؟هدده   شدوی  تېريرانه الړ شه او ويوره چې درديم پوځ له کلي -
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 .چې زما امر ته ستريه په الره شي يهوادريت کړه او قوماندان ته يې و

د منددډې تکددل وکړ،هددده يددې ودراوه او   اندرېرخددو همدددا چددې سددردا 

 :زياته يې کړه

 يې ټاکلي او کنه؟ کيله هده نه وپوښته چې مخکښ څارون-

اتريشدي افسدرته پاملرنده وکړي،لده  انسدره      چې همداسې بې له هده 

 :يې وويل

 ؟ئ؟څه کوئداڅه کو-

پددده  داسته، داسدددته الړ چدددې خپلددده دندددده ترسدددره    انددددرېسدددردار 

مخکددې شددو او درديمدده فرقدده يددې   تلونکددو کنددډکونوتر،ټولددو  هددده.کددړي

ودرولدده اوپددوره ډاډه شددوه چددې پدده رښددتياهم دپددوځ مخددې تدده مخددکښ        

 .يمارل شوي نه دي کيڅارون

چددددددې دلښددددددکر ترمخددددددې روان  و دهونددددددډ قوماندددددددان،يوډيروال  

وسره ددو،دسترقوماندان له خوا دمخکښوڅارونکو په اړه دخبر په اور

ندده مخکددې هددم  دویمددن وچددې تددر هددک حيددران شددو، که هددده پدده دې ډاډ

ندده  دویپو يددان روان دي او دښددمن لدده لسددو ورسددتو ندده زيددال تددر   دوید

 .،ديلرې

دهدو مخې ته په رښتياهم پرته له تشو  وړو نه چې خو په اال کې،

ل ليدددسددختولړو ندده ډکددې او لدده سددتريو يددې پندداه کددړې وې،بددل څدده ندده         

وروسدته پدده  د سددتر قومانددان دفرمدان درسددولو نده     انددرې سدردار  .دلکېد 

او پدوځ هدم   ...والړ و ایکوتوزوف،ال په هماهه  د .منډه بېرته راستون شو

 ....پاتې و ا ېدله خو

 :ته مخ وراواړاوه او وې ويل اندرېهده سردار 

او هدده جندرال تده چدې سداعت يدې پده الس و او هدره         ! ډدرښده !ډدرښه-

ې خددوا ټددول قوتوندده  کينددشددېبه يددې ټينګددار کدداوه چددې وخو ېږو، کدده د  
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 :ه شوي وو،وويلشېوته شيلې 

 دل   دويدم يدې د  بيدا او  .شدو  الی،کوال تراوسه وخت دی!جاللتماب -

 :لپاره وويل

 .ال تراوسه وخت دی -

 ،دکنددډکونو دهددوراوو پدده همدددې وخددت کې،دکوتددوزوف شدداته لرې  

دې دروسي پوځ په کتارونو چېدهه نارې او .دې پورته شوېچيهريو او 

ه،دهده چدا لپداره سدتړي    ددښدې داسدې بر . دېکېد کې په چټکدۍ رانېدږدې   

ددې  چيکلده چدې   .چې په خورا چټکۍ روان دي، او هورا ويل کېږي ئمش

ي دهده هوندډمخې تده چدې کوتدوزوف يدې مشدري کولده        سرتېر کيوهون

لده پدرا  نده پده     .ته شواو په تريو تندي يې وروکتله،هده لږ څن  رسېدو

 وو، يې اهوسددتيالراتلددونکې الر،دسددورو يددوه ډلدده چددې رنګارندد  کددا   

څن  پده خدورا چټکدۍ     هدو دوه تنه تر ټولو دمخه څن  پر د.وان وورار

لدده هدددو ندده يددوه يددې تددوره دريشددي اهوستې،سددپين تدداج يددې پددر    .ن ووروا

ل يدې  انګريزي ډوله سوربخن آس سدپور و او هدده بد    او پر خولۍ ټومبلى

دا دوه ټولواکدان او لده   .ر آس سپور وپر تو سپينه دريشي اهوستې وه او

 وجنګيدالي  نيدو کوتوزوف،پده پدوځ کدې د پخوا   .ي ووهده سدره مدل ملګدر   

و تددده سدددرتېرخدددواکې يدددې حاضدددرو  و شددداپددده  ،کدددړې بڼددده هدددوره وسدددرتېر

دخبردارۍ فرمان ورکدړ او خپلده يدې پده سدالمۍ دټولدواک درشدل تده ور         

ول کددددړه وړه بدددددل او ديددددوه الس  ناڅاپدددده دهددددده بشددددره او ټدددد  .ودانګددددل

ددده پدده بددې سدداره ه.،مطيع او واک ندده لددرې چددا څېددره يددې هددوره کددړه الندددی

،هده دښدېد اطاعت ښودنې چې دټولواک الکساندر،تر پامده ښده ونده بر   

 . ته ورنېږدې شو او سالمي يې ووهله

تدر خوابددۍ نده وروسدته نښدې،لکه پدده شدنه آسدمان کدې پداتې شددونې          

هددده نددن لدده ندداروهۍ ندده    .لړو،ډدددر ژر دټولددواک لدده بشددرې کددډه بددار کددړه    
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کې،دلدومړي  دل لپداره    ښته په داولمويو   دوروسته،تر هده وخته چې 

هدده چددې  ...هدښددېدو،لدږ څدده ډنګدر بر   لىليدددلده هېددواده بهدر    کيبالکونسد 

،مخ يې واړاوه يستهووه له ستومانۍ نه يې يوه ژوره سا خپل آس ودراو

او دخپلدددو ملګدددرو څېدددرو تددده يدددې چدددې دده پددده شدددان  واندددان او تاندددد        

 ،کيشددددهزاده وا لکونسدددد ،نواسدددديل وف،کېچارتورژيس.وو،وکتددددل

انوف او ندورچې ټدول خوشداله،خورا قيمتدي جدامې پده هداړه، پدر         ستروي

 د ...ښددکلو پالددل شددويو او دزړه لدده کددومې روزل شددويو آسددونو سددپاره وو   

ټولددواک .ې سددره کددولېټولددواک ترشددا والړوو او پدده خنداخندددا يددې مرکدد  

ناست و،په  نيغ آس خورافرانڅ، سوربخن،نری  وان،چې پر تورښکلي 

يدداوريې  خپددل يددو سددپين جددامې  .کتددل يددې شدداوخوا  نيييبڼددۍ او خواشدد 

،چې انددرې سدردار  .وروهوښت او له هده نه يدې دڅده شدي پوښدتنه وکدړه     

نده   يې له هده سره،په داسې موسکا چې لټولى،ليدآشنا و پخوانيخپل 

 :شوه ،خپله کتنه ورياده کړه او په زړه کې يې وويل

لي  ېدد هده لده خپدل ياورنده هرومدرو وپوښدتل چدې پده څدو بجدو خو         -

 ....يو

ټولددواک الکساندر،اتريشددي ټولددواک تدده پدده درندداوي وکتددل او لدده       

 :کوتوزوف نه يې وپوښتل

 ؟ئلوريانوويچ،تاسو يې نه پييالاميخائيل !څنګه-

 :کوتوزوف،د درناوۍ په نښه هاړه ټيټه کړه او وې ويل

 !انتظاريم،اعليحضرتا -

تريو کړ او داسې يې وښدوده چدې يدواکې     ټولواک هوږڅک او تندی

 .لددورنه  يېوا

 :کوتوزوف تکرار کړه

دې تده پدام شدو،چې کلده      انددرې دسردار !...)انتظاريم،اعليحضرتا -
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عدي  بيکوتوزوف د انتطاريم کلمه ويلې،دهده پاسنۍ شدونډه،په هيدر ط  

 .ال تراوسه هم قطعال راټول شوي نه دي(هددبڼه وردږد

ه چې دهه شان  واب يدې خدوښ   دښېدټولواک پوه شو،خوداسې وبر

لې اوږې يې پورته واچولې او نواسيل وف ته،چې ددلږلو خپلې نه شو،

،ددې لپاره وکتل،چې يواکې لده کوتدوزوف نده ييلده     وده نه لږآ پلو والړ 

 .لري

دمسددکو پدده )دڅاري ندده څدده مددوږ خدو  !ميخائيددل الريددانوويچ!يدوره -

په چمنوندو کدې نده يدو چدې      ( ژ -ټ ډيرپردد  څنډو کې دروسي امپرتورۍ

ټولدواک دا وويدل او   . نده کېدږي  بده  ټ پردد  ،شدي  څو ټول کنډکونه راټول نه

اتريشدي ټولدواک فدرانه تده وکتل،تابده ويدل،هواړي هدده تده پدده          يېبيدا 

خبدرو   دویخبرو کې ديډون بلنه ورکړي او يا که خبرې نه کوي لږ ترلږه د

هددې خواتده کتدل     خدو اتريشدي ټولواک،همداسدې ددخدوا،    .ته پام وکړي

 .لدداوهېڅ يې نه اور

يددې هددږ ټيددټ پدداتې ندده شددي،په درانددده   بيدداه چددې کوتددوزف،ددې لپددار

 :او يږ آواز وويل

هومبددوري يددې  بيددا.معظددم ټولواک،لدده همدددې املدده يددې ندده پيلددوو     -

 :ل او وې ويلددوردږد

پده  له همدې املده يدې نده پيلدوو چدې موږدڅاري نده       !معظم ټولواک -

 .ټ نه کېږيپريچمنونه کې نه يو،دلته 

او پړتيدا   کې يې دمالمتۍ ه وکتل،په څېرودټولواک ملګرو،يوبل ت

 :نښې راخورې او دهدوچوپتيا دا، ويل

څومره چې زوړ وي،وي دي،خو په هدېڅ ډول ددهده راز خبدرو کولدو     -

 .ح  نه لري

ټولواک،پرله پسې او په خورا  يرتيا دکوتوزوف ستريو ته کتل او 
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او کنده؟خو کوتدوزوف د    يدي واڅه  بيادې ته ستريه په الره شو چې،بوډا 

ه چددې دی هدددم ټدددول  دښدددېدنښدده سدددر ټيددټ کدددړ او داسددې وبر    درندداوي پددده 

کددې کوتددوزوف سددر   ایچوپتيددا لددږه اوږده شددوه،خو پدده پدد  .هوږ،هددوږ دی

راپورتدده کړ،هددږ يددې چددې د سدداده او لدده تیکددر پدداتې سددردار،خو اطاعددت    

 :و،وې ويل کي جنرال هږ ته ورته شویمنون

 ...ئتاسو فرمان ورکوکه هم  بياخو !م اعلحضرتامعظ-

ړ،دقطعې قومانددان مديالرادوويچ يدې وروهوښدت او     هده آس چو ک

 .داوربل هږ يې پرې وکړ

د .ا شدددددوپيددددددلېوالتيدددددا او شروشدددددور را  بيددددداو کدددددې سدددددرتېرپددددده 

دنووايروده،دهونددډ دوه کنډکوندده او د اپشدديرکون دهونددډ يددو کنددډک     

 .شولتېرل او دټولواک له څنګه  ېدوخو

ه پدده هماهدده شددېبه کددې چددې د اپشدديرکون دهونددډ کنددډک دتولددواک لدد  

ه،سوربخن ميالرادوويچ،بې لده کوټده،خو پده خدورا ښدکلې      ددتېرڅنګه 

او پدده نښددانونو ياڼددل شددوې دريشددۍ کې،چددې پددر خددولۍ يددې جګدده بڼکدده  

 داسته راوړانددې شدو،په زورتيدا دټولدواک تدر       ټمبلې وه،په  داسته،

 .او سالمي شو ددمخې ودر

 :ټولواک وويل

 !مو سپارم،جنراله ایپه خد -

 :،په فرانسوي ژبه وويلتنديجنرال په ورين 

موږ به ټول هده څده وکدړو چدې لده السده       !اعلحضرتا،معظم ټولواک-

 !موکېږي

او ملګدري   کيخو دهدې يډې وډې فرانسوي ژبې،دټولدواک سداتون  

 .و ته وه ولسېدمو

لددده  ده دخپدددل آس مدددخ واړاوه او لږڅددده لدددرې  ميالرادوويچ،پددده زهدددر 
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 .ه شيتېر،چې قطعه يې ددټولواکه ودر

ي چدددې دټولدددواک حضدددور، لمسدددولي سدددرتېردقطعدددې د اپشددديرکون 

وو،په خورا ټينګو يامونو او  انښدودنې دهدده او دهدده دسداتونکو او     

 .لددتېرملګرو تر مخې 

ميالرادوويچ،چې ښکاره و،د ډزو لده هدږه،د جګدړې دپيدل لده زددري       

چدې دده د سدوورف،دپو ي    و نده ليدد لده   او د اپشيرکون دقطعې دمېړنو

ل،داسدددې ددتېررتيدددا دټولدددواک لددده مخدددې ليسدددې ملګدددري وواو پددده زړو

و،نددو پدده   کددړی هېددرو،چددې آن دټولددواک حضددور يددې   احساسدداتي شددوی  

 :کړل چيدهلوړ،له خوښۍ نه په ډک او ډاډمن آواز يې 

،چدې تاسدو يدې    دا لومړي مورچل نده دی .ئبريالي اوس!زما زلميانو-

 !ئالندې کو

 !....سرښندنې ته چمتو يو-
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يدددداوران دپليددددو ديددددامونو دسددددندريزې   هددددده مددددل   دکوتددددوزف او 

 .خپلو توپکمارو پسې روان ووکې انګازې،په ترنم 

پددده انددددازې،قطعې پسدددې  (ورسدددت) نددديموروسدددته لددده هدددده چدددې د  

کنددډوالې سددره،چې   لدده يددوې کې، ير ندديسددر،په يددوې   الړل،دالرې پددر

دواړه  ير ندي ددهدې  .لددد ودرشي کوم وخت به هده قهوه تون و، ایدکې

ې پدده دهددو دواړو سددرتېره شددوې وې او شددېوور الرې،دهونددډيو لمنددو تدده

 .الرو تلل

،دوه ورسددددته يددددهااو لدددده همدددددې    ټولولدددده لمنددددهلړوکددددرار کددددرار  

ې خواتدده،لږ ښددکته کيندد.سر،دښددمن څرينددد و يو پددرلرې،دمخدامخ هونددډ 

او لدده يددو اتريشددي جنددرال  ددد کوتددوزوف ودر .دلکېددل دددددډزو هږونده اور 

ي يددې سددرتېرښددمن چددې لددږ شدداته والړو،د د   اندرېسددردار.هددددسددره هږ

 .ن ورکړيبيهده ته دورچې څارل،له خپل يوه ياور نه يې وهوښتل 

ه او يدوازې يدې خپلدې    و تده هدېڅ پدام نده کداو     سدرتېر  دهه ياورچې لدرې 

دا خو فرانسدويان  !ئيور!ئيور-:لمنو ته کتل،وويل مخې ته دهونډۍ

 !دي

 پلدو تده السدونه ور اوږده کدړل او     بيندور جنراالنو او ياورانو هر يو د

ه ه کوله چې هده خپل کړي،ناڅاپه بشرې هم بددلې شدوې او پدر     هيو هر

( ورسدته )چې فرانسدويان لده  انده دوه     هدوی.ټولو يوه ويره راخوره شوه



 

66۳ 

 .لليد ان ته مخامخ و لرې انګېرل،دا دي ناڅاپه يې

 :دلکېل ددله هرې خوانه هرډول هږونه اور

ولددددې  !...ندددده يددددې مددددنم  !ندددده!ي دي؟ نددددهسددددرتېر همدددددا ددښددددمن  -

 .سمه ده!هوکې دښمن!ئولې،ويور

 په لمنو کدې،د  پرته،ښۍ خواته، د هونډۍ هبين،له دوراندرېسردار

په پنځه سوه مترۍ کې،دفرانسدوي پو يدانو څده يدډې وډې      ف کوتوزو

 .د قطعې په لور پاس خواته راختلېچې د اپشيرکون ،، لېليدډلې و

 : انسره وويل له،اندرېسردار 

 داده"هرسدېد سدتريه پده الره وو،راو  هده رښتينه شېبه چدې مدوږيې   -

خپدل آس يدې چدو کدړ او دکوتدوزف پلدو تده        "لي دهرسدېد خبدره مداپورې را  

تده   د اپشديرکون قطعدې  ! جاللتمابده -:کدړه  چيده اوپه لوړ آواز يې ورهى

 .دريت وويل شي بايد

کدې ومدروړل شدول،د ډزو     هرڅه پده لوييدو   بياخو په همدې شېبه کې 

څند  تده پده دوو     انددرې و دسدردار  هږ پده هدوا کدې انګدازې يدډې کدړې ا      

 :کړل چيدهيامونو کې يوله ودرې ډک هږ 

ه چددددې دا دښددددېدداسددددې وبر.هرڅدددده يددددډوډ دي !ئودردددددږ!ورونددددو-

اله يوله،شرو شور يډشو او .هږ،قومانده ده او ټولو تېښتې ته مخه کړه

و ه دده کولدده چددې پنځدده ېدپدده خددورا يڼدده يددوڼې ټولددو هدددې خواتدده دتښددت 

پده دې گنده   .ټ والړو وو،ټولدو  داسدتل  پريپه دقياې دمخه ،ټولواک ته 

ل يرانددده نيدددولښدددکر مخدده   کيوندددد يوڼدده کدددې ندده يدددوازې ددې نددده مهار  

ندده   ایچددې سددړي خپلدده لدده هدددو سددره يو دد      ه خبره،بلکددې داهددم يراندده و  

پداتې نده شدي     ه لدرې ټوله ه ه دا وه چې د کوتوزوف ن کيدبالکونس.شي

څده يدې چدې کدول پده      ل کتدل او هر ددتېراو هده څه ته يې چې دده تر مخې 

پده خدورا    ي کينيسدی .ه،چې ولدې داسدې کېدږي   ېدهده يې سدر نده خالاد   
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او کوتددوزف تدده يددې ويل،کدده     هلددېنو داسددې چدددې و نيدداقهددر لکدده دليو 

مددددددرو بدددددده اسددددددير ندددددده شددددددي،هرو  لددددددرې يددددددهادمګدددددړۍ لدددددده هددددددده   

والړ و،بددې لدده هددده چددې چاتدده    ایهماهدده  دد کوتوزوف،همالتدده،پر.شددي

 يندددېلددده اننګدددو نددده يدددې و .ت دددواب ورکړي،يدددو دسدددتمال يدددې راوويسددد 

شدو   ن هده ته ورورسداوه او مټدې يدې کدوالی     ا ،اندرېسردار .څ ېدلې

 :وپوښتي ژامه آرامه کړي او له هده نه ونکې الندنۍددخپله ردږد

 ټپي شوي ياست؟ ... تاسو-

 :کېښکود ،وويل ننګيخپل ټپي ا کوتوزوف،چې دستمال پر

ونکو ېدې دتښدت اوپه داسې حدال کدې چد   .ټ  دلته نه دی،هدلته دی -

 :يې کړل چيدهو، لىنيوخواته يې الس  ډلې

 .ئ،دريت يې کړئ،وې دروئتم يې کړ-

ه چددې دهدددو درول  ېدددهممهالدده پدده دې پوه او دې چدددې سددره سددم  لدده 

ونکو ېدخدو د تښدت  .خواتده الړ  دي،نو که يې آس چو کړ او ښۍ شونيان

 انسدره يدې شددا   لده  او اخيسدت زورور سديند هدده خپلدو بېرتده څپدو کددې و     

 .اته يووړخو

و الددده يولددده او يڼددده يوڼددده داسدددې زوره وره او سدددرتېرونکو ېددتښدددت

وتل تدرې   بيا،نووایهده کې رايير شوي په تاالنګره وه،که يووار څوک 

 :هلېيرانه خبره وه،يوه چدې و

 خو ېږه،څه؟ بند شوي؟ -

ډزې بده   ييوااو څدو هد   وه،چدې به يې کدړې ،همالته مخ واړابيابل تن 

ه آس واهدده چددې پخپلدده کوتددوزوف،پرې سددپور    يددوه چددا هددد  .يددې وکددړې 

کوتوزوف له خپلو ملګرو سره چې شمېر يې دوه برابره کم شدوي و،پده   .و

بې سدارې قدول او تدوان  دان لده دهدې يڼده يدوڼې نده راوويسدت او ټولدو            

 هدې خواته چې له هدې نده د ، خواته سيالو نه ښۍ انسانيددهه  ایيو 
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ې هددم  ددان لدده دهدده ډنددډه  چدد اندرېسددردار.توپوندده ډزې راتلې،مخدده کددړه 

يدو روسدي   .پاتې نده شدي   راويستلى و،ه ه کوله چې د کوتوزوف نه لرې

چې دهونډۍ له لويو نه په ډکدو لمنده    ليديې و یسرتېر کىنښه ويشتون

لدږ څده بدر د    .کوي او فرانسويان په تلوار دهده پلدو پده مندډو دي    کې ډزې

دهدده نښدان    نه وړانددې  دوی.ا پاتې والړ وو ېدروس پلي قوتونه له خو

ونکو سددره ېدتښددتلدده  شددوه او ندده شدداته الیسددره مرسددته کددو ويشددتونکي

يو سپور جنرال لده دهدې ډلدې جالشدو او کوتدوزوف      .شول ایکېد ایيو 

د کوتددوزوف سددره ملګددري يددوازې څلورتندده پدداتې،دهدو هددم      .راهددىتدده 

 .يوبل ته کتل رنګونه الوتي او په خورا تلوار او ودره يې،په چوپه خوله

ونکوپرينوته اشدددددداره ېدتښددددددتچې ژروه ساويستله،کوتددددددوزوف،

 :جګړه مار قوماندان ته يې وويلکوله،

 .ئودرو دا سپک دريت کړه،دا بې شرمه-

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        

 .ددوور

پرهدده   ليدد و او چې کوتوزوف يدې و  چي يرهل کړیدفرانسويان توپ

ه،څددو نيودهددو سددره سددم دهونددډ قوماندددان پښدده ولدده .يددې هددم ډزې وکددړې

 لى و، هددده يددې لدده السدده نيددويي چددې جنددډه ددددل،هددده برددي ولوسددرتېر

پدده توپددک کددې   یسددرتېرخددو دياونددډ  ه،دددده ،ولودپېددور جنددډه،هددولو

ي،ډزې تده سدتريه پده الره شد     و بې له هده چدې قومانددې  سرتېربندشو او 

 .پيل کړې

 :وويست،او وې ويل اسويلى کوتوزوف،د زړه له تل نه

 !آخ!آخ -

دښدمن تده يدې     کيپوځ او يرهل کوون شوی تاالن، شاوخوا يې وکتل
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 :زاړه آوازيې وويل کياشاره وکړه او په درانه،لړزون

 دا څه حال شو؟ کيبالکونس-

تده ورسېږي،سدردار    ایخو مخکې له هده چې دکوتوزوف دا خبدره پد  

کېښدکوده،له آسده يدام کدړل      چې دهم او شرم هدوټې يدې سدتونى    ،اندرې

،پدده نددري او هکړ هراجګدد جنددډههددده .خواتدده يددې ورمنددډې کددړل  جنددډېاود 

 :ه آواز يې هږ وکړمن ماشو ورماهېز

 !وړاندېزلميانو مخ -

چددې ه،دمردکددو لدده هددږه يددې احساسددوله   راپورتدده کړجنددډه هددده چددې  

ددهدو مردکدو هدږ،دده پده هدوږو      مخده کدړې ده،   دده پلو ته( مردکو )هدو

کددې انګددازې جددوړې کړې،پدده هددده کددې يددې خوښددي او سرښددندنه الپسددې   

 :ولمسوله،په زړه کې يې وويل

هدم   يسدرتېر څدو  ندور  او انتظدار درلدود    يېاداهماهه شېبه وه چدې مد  -

 .للګېدو

وساتي،مخکې يدې مندډې    هلوړ ه جنډهشو درون الیهده چې مټې کو

پسددې ټددول کنددډک پدده منددډو  ه بدده ده او پددوره ډاډمددن و،چددې بېشددک هلددېو

 :هلېو شي،هده نارې

او رښتيا هم هده ال څويامه يوازې منډې نه وې !مخ وړاندې!هورا -

نور اونور او ټول کنډک دهورا په هږ سدره ده   بيابل او  بيا،چې يو،هلېو

د کندډک يدوه   .ل او يو شدمېر خدو ال دده نده مخکدې شدول      ېدپسې وروخو

ه پاسدته او ندازک الس نده يدې دروندد علدم       ،لاندرېافسر منډې کړې او د

او  لګېددد،خو دمګددړۍ واخيسددته،وددچددې داخددوا هددده خددوا کږ (جنددډه)

کندډک سدره   لده  او ...علم راپورتده کړ،لدوړ يدې کدړ     بيا اندرېسردار .ددولو

ل چدددې يدددو  ليددددي سدددرتېرتدددر مخدددې يدددې دخپلدددې توپخدددانې     .مدددل شدددو 

دوې يدې خپدل توپونده پردښدي وو او د     هددوی شمېرجنګېدل او يو شمېر 
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ل چدې دتوپونده آسدونه    ليدد ي سدرتېر هدده فرانسدوي   .خواته پده تېښدته وو  

خپدل کندډک سدره    لده   انددرې سدردار  .او دتوپونو مخونه يې اړول نيسيرا

هددده خپددل سددرپورې ديوليددو  .و لىرسددېددتوپوندو تددر شددل يددامۍ پددورې  

ل او دهددددو ليددددي سدددرتېرټپدددي  يېواه،خپل شددداوخددددددبددداران هدددږ اور 

هدددده .لدددددلو ې خواتدددهکينددداو  ې ښدددۍل، ينې يددددددددزييدددروي يدددې اور 

و ته هېڅ پام نه کاوه او يوازې يې هده څه ته چې دتوپ سرتېرونکو ددلو

نده  ه چدې لده کدوم يدذار     ليدد يدې   چيسوررنګه توپ .ل کتلددتېرپه مخ کې 

دتدوپ سدنبه يدې پده الس،پده داسدې       يې خولۍ يوې خواته کدږه شدوې ده،  

ي سره الس سرتېر فرانسوي ،لهکشوله خواته حال کې چې هده يې خپلې

فرانسوي يې، سدنبې تده الس وراوچداوه او هوښدتل يدې هدده       .ويريوان و

شدانه حالدت   مخونه،پري دهددو دوو کسدانو   اندرېسردار .ترې خپله کړي

 .ل څه کويېده چې خپله نه پوهليداو قهر ښه 

 رنګىدا سددور-:،هدو تدده کتددل او پدده زړه کددې يددې ويددل  اندددرېسددردار 

ي سدرتېر لې نه تښتي؟او دا فرانسوي ،وچې نور بې وسلې شوی چيتوپ

 ولې خپله توره د هده په ټټر کې نه ورمنډي؟

ي ته به خپل توپدک  سرتېرخو مخکې له هده چې وتښتي، فرانسوي 

 .کړي  ای پر  ایاو توره ورياده شي اود هده په يېډه کې به يې 

 پده الس فرانسدوي،دلومړې هدده    توره دويمقسمت به و،چې  اید خد

ددهده آخ وډب   الیونده شدو کدو    انددرې سدردار  ...نه دانګلمرستې ته ور و

،هده همداسدې تودور   یسرتېرويوري، که دهده څن  ته کوم يو  ایپ

يددذار ډدرخددوږ ندده .پدده ککددره يددذار ورکددړ وکددړ ،پدده کددوم پلددن ډاندد  ده تدده 

،هده څه ويوري،چې دې الیکو کړ،خو ډدر ناخوښه و، که هده ونه شو

 .دکتو هيله لرله يهايې تر پ

؟سرسدام يم،لودږم؟ نګنونده مدې    داڅده شدى دی  -:زړه کدې ويدل  خو په 
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 .ددردږدي او په شا ولو

او  چيې چددې ويددوري،د هددده تددوپ سددتريې يددې پدده دې هيلدده پرانسددت  

ېوالددده و،پددده دې پدددوه ډددددر ل.تددده رسدددېږي ایفرانسدددوي آخ وډب څنګددده پددد

،توپونده ژهدورل   ژوندی دی که ال چي وژل شویتوپ شي،هده سوررنګى

ي،خولدده آسددمانه پرتدده يددې بددل هددېڅ يددې وندده    شددوي کدده دښددمن الندددې کړ 

 .هده آسمان چې خړ،وري  او خورا لوړ و.لليد

 :ه کړهتېرپه زړه کې  بياهده 

دا ټول هده څه ته ورته نه دي چې ما !څه آرامي،څه سوله او څه پرتم-

ورتده نده    په هېڅ ډول زموږهده وخدت تده  .لليددمنډو او ت  په وخت کې 

رجنددو څېددرو مويوبددل وهلددې او پدده ويتلوارمددو کدداوه،چدې مددو ، چددېدي،

او فرانسوي اخ وډب ته چې دتوپ سدنبه يدې    چيد سوررنګه توپ.کشول 

پده دې لدوړاو شدنه    ! هدوکې .سره کشوله،هېڅ څه تده،هېڅ تده ورتده نده دي    

څنګه مدا تدر دې نده دمخده او پخدوا      .رهړي وريځې چور بل ډولآسمان کې

هه يدم چدې پده    کمرنيزه څومره  ؟لى نه وليد وړ، آسمان څک آسماندهه ل

نور پرتدده،آسددمانه  يددهالدده دې بددې پ !هددوکې.مددې هددده وپېژانددد  کددې ایپدد

دا .نور نو،بل هېڅ،څه،نه شته پرته له هده.ه او تت په نوم ديهرڅه،دوک

پرته بل هېڅ څه نه  هوکې له چوپتيا او کرارۍ.ه شتههم نه شته،هېڅ څه ن

 .،چې نه شتهشکر دی ایاو خد!شته
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خواته،د بايراتيون په قطعه کې  وې،خو دپوځ ښۍدسهار نهه بجې 

بددايراتيون تکددل ندده الره د دولګدده روکددوف پدده . ال جګددړه پيددل شددوې ندده وه

سترمسدووليت لده    يدې هوښدتل  ټينګار جګدړه پيدل کدړي او پده دې تويده      

ز وکدددړ چدددې وړانددددد کړي،نو کددده يدددې دولګددده روکدددوف تددده هددداړې لدددرې

دهدده خوښده تدر السده     څوک،ستر قومندان تده ور واسدتوي او پده دې اړه    

پورې يې واټن ه چې د پوځ له يواړخ نه تر بل هده ېدهده په دې پوه. کړي

دې خبدرې ډددر   )،دهده ريبدار کده ونده وژل شدي     نه زيال دی(ورست)له له

ا کړي،چددې دا خددورا يراندده   پيددد کدده هددده سددتر قوماندددان    (امکددان الره

 .تر ماښامه بېرته راستون شي الیده به ونه شو کوهه،دښېدبر

يراتيون مخ واړاوه،په برندو،خوبولو سدتريو يدې چدې دهدېڅ څده،      با

دمخه يې،بدې لده    څريندونه يې نه کوله،خپلو ملګروته وکتل او تر چا نه

وي،د رسدتوف ماشدوم وزمده څېدره      الیلدر  يې تکل هده چې کوم پخوانى

هدده يدې دې چدارې    .چې له يبڼۍ او هيلو نه وچه شوې وه،تر ستريو شوه

 .وماندان ته يې ور واستاوهته ويماره او ستر ق

 :ته ورپورته کړ او وې ويل رستوف د درناوي په نښه،الس خولۍ

کدده تددر سددتر قوماندددان ندده دمخه،اعلحضددرل ټولددواک   !جاللتمدداب-

 څه وکړم؟ بياووينم،

 :لدلګاروکوف، ان تر بايراتيونه مخکې کړ او وې وي

 .ئزموږ پيام ور ورسو ئش الیکو-
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ه،چې سددهار دوختدده دښددېدړه ور بررسددتوف، که تازه،خو نددده او ز

وچدددې  تددده رسدددولو وروسدددته،ددې وخدددت مونددددلى ایيدددې دپيدددرې تدددر پددد

 دان ډاډه،پده دې بداوري او     هدده پدر  .ه شيديڅوساعته ستريې پټې او و

،آسددانه کيکېدون ،تددر خيالدده  يددې هددده روحددي حالددت کددې و چددې هرڅدده    

 .ورتلل کيونرسېداوسرته 

جګدړه چدې ده يدې     هدده .دهده ټولې هيلدې ندن سدهار تدر سدره شدوې وې      

 يدوه خدورا   ددې ترڅن  هدده د .هيله لرله پيل او ده په کې سرښندنه کوله

 ایو او تر ټولو نه هوره داچې کوتوزف او يا کېد زړور جنرال ياور شوی

ې پيدسد . رسدولو دندده ورسدپارل شدوې وه     شي خپله ټولواک تده دپيدام د  

او  رڼددې او تددر هددده الندددې آس مهرباندده او پدده يويددل کددې يددې دخوښددۍ       

 وروسدددته،د فرمدددان د ترالسددده کولدددو نددده  .هدددۍ څپدددو،څپې وهلدددېنيکمر

هدده  .ه برابدر او آس يدې چدو کدړ    سمدالسه،آس ته ور ودانګل، ان الرې تد 

والړه وه او   ای پدر  دای  دبايراتيون دقطعې په اوږدوکې چې ال  لومړی

جګددړه يددې ندده وه پيددل کددړي،روان واو تددر هددده وروسددته،هده سددېمې تدده      

همددا چدې د اواروف   .سواره پوځ النددې کدړې وه   ،چې د اواروف رسېدو

و او وړو توپوندو دډزو هږونده،يې چدې دده لده     لويله سورو نده واوښدت،د  

 ....لددل ،په زهرده اورېدمخې راتلل او دم په دم زيات

ې دکېد ل ليدد داسدې   ي دتوپدک يدولۍ  دهره پده لمندې کې،پدري  لدوي    

لده خدولې نده    پوندو  د تو.چې تا به ويل يو لده بلده دمخکدې کېدوه ده کدوي     

هدر پلدو    بيدا لکه د وريځدو پده شدان کندډک کندډک او       وتلي لويي، لومړی

پلددي پو وندده د هدددو .شددوې او وروسددته بدده بيددا سددره يددو  ددای خددورې ورې

هدده دهددو دمهمداتو لده شدنو ادندوقو نده لده          چيزو له  ال او توپرنيدس

 .پېژندل کېدل يهاور

،چدې هدده   ودراوه ستوف،ددې لپاره خپل آس يوه شېبه پدر هوندډۍ  ر
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خدو هدر   ،يڅه په هوره تويه ويورې چې دده تر مخې روان دي،ښده ويور 

هده .څومره به چې  ير شو،نه په څه پوهېده او نه يې په څه سرخالاېده

ل چې د لويو په هدو لړو کې څوک خو ېږي او دهدو ترمخدې  دښېدته بر

ي روان وو،خو دا چې څوک وو؟چېدرې تلدل او څده    سرتېرڅه  بيااو تر شا 

نده او ددهدو هږوندو    ليدددې منظدر  .نه يرانه وهېدهوښتل؟په دې پوهيې 

نه نه يوازې په هده کې دکوم هم او ودرې لمسونه نه کوله بلکې پده  دداور

 .ا زړي کرلدددقول او ال دريې هده کې 

 :وويل، وروستهوددپه زړه کې به يې،د دهو ډزو تر اور

 .ئيې ول بياډزې،ولۍ،!ډزې-

ه او آس يددې چددو کددړ او دهدددو پو ونددو او    ونيددهددده بېرتدده خپلدده الر و 

 .يې پيل کړې وه ږدو کې مخ وړاندې روان وو،چې جګړهقطعاتو په او

 : انسره يې ويلهده له 

 هېڅ نه پوهېږم،هلته څه خبره ده،خدو هرڅده چدې وي،دخيدر خبدره بده      -

 .وي

و وروسته،روسدي پو وندو تده    ددد تېرد څو اتريشي پو ي ډلدو نده تدر    

 .وه چې جګړې ته وريډه شوې وه،دا هده قطعه رسېدورو

 :ويليې په زړه کې 

 .مې ارمان پوره کړ،اوس به جګړه په خپلو ستريو ويورم ایخد-

يددوه ډلدده سددواره  .کرښدده کددې روان و پدده لددومړۍد جګددړې  هددده څدده کددم 

 کددديه لروننيدددز)دا هماهددده د اوالن.مخدددامخ ده ته،پددده  داسدددته کدددې وو  

راسددددتانه  شددددانۍ لدددده جګددددړې نددددهپردډلدددده وه،چددددې پدددده خددددورا (سددددواره

ه او توادفو يې دهدو يوه تن تده چدې   ددتېررستوف دهدو له څنګه .کېدل

 .خو هده همداسې وړاندې روان و.ټول په وينو ککړ و،پام ورواوښت

 :وې ويل ،ېد انسره وبنګهده چې له 
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 .ښه به دا وي،چې خپل کار پسې الړ شم 

نده   ې خدوا کيند نه و،چې دهدده لده    هدو نه لرې شوی ال څو سوه يامه له

دريشي يې اهوستې او پده   کېون لېديوه دسورو ستره ډله چې سپينې 

چدې ټولده الره النددې کدړې      هددوی .تورو آسونو سواره وو راښدکاره شدول  

رستوف خپل آس ددې لپاره چو کړ،چدې پده   . وه،ډدر ژر دهده الره بندوله

خددو کدده دهدده  هددې الرې واوړي،ټددول قددول ددهددو سددورو ندده مخکددې لدده د  

و ندده رسددېدرا تددربدده دهدددو   ،دیوایهدده حددال روان  سددواره پدده خپددل هما  

آسددونو ال چددو کددړل،آن   ،مګددر سددورو.وای لدده دهددې الرې اوښددتى  کددېمخ

سدواره   دویدا د...هدو خوخپل آسونه په بې سارې تويه يرهه کدړل  يني 

ال  هددوی ...ي لپداره ور روان وو نيدو وو،چې دراتلونکو فرانسدويانو دمخ 

لده خدوا دهدورا او     هددوی و،چدې د شوي نه و په پوره تويه له رستوفه لرې

د  دویل چدې د ليدد وياړونو هږونه پورته شدول،هده چدې مدخ واړاوه،وې    

شددو  ایدکېددډلددې لددومړې کرښددې لدده پددردو سددورخولو سددورو ندده، چددې         

ل ليدد نور يې، نور څده  کده ونده    .ويريوان شوي ووافرانسويان وو،الس 

کدوم  دو سره سم ،ټوپونو چې ښدکاره نده وه،لده    کېچې ددهه الس يريوان 

دي، ډزې پيددل او دهدددو ديوليددو لددويي هرڅدده پدده خپلدده هېددږ کددې       يددها 

 .ومروړل

ايسدار  او دلوييدو پده هېدږ کدې      تېدر په هده شېبه کې چې سواره لده ده  

خپلې دندې سرته دهک پک شو،چې هدو پسې الړ شي او که  شول،دی

دا د روسي سورو هده پرتمين يرهدل و،چدې آن فرانسدويان    .رسولوپسې 

ه وروسددته،په خددورا او  رسددتوف تددر دهدده يرهلدد  .کددړي ووحيددران يددې هددم  

زلميدانو لده سدترې     وحشت له دې خبر شو چدې ددهدو ښدکلو    کيونددوير

ونکو آسدونو، وانو افسدرانو او   ليدد يايرهده او نده    ډلې،له هددو زريوندو  

او محوالنو نه چې دده لده   کوښوونځي او پوهنتون له زده کوون بيدحر
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 .ژوندي پاتي ووشوي وو،يوازې اتله تنه  تېرڅنګه 

 :هددرستوف چې آس ال وړاندې ت  ته لمسوه، له  انسره هږ

ماسددره څددوک رخدده کددوي،المې بخددت رپېږي،ډدددر ژر بدده     لدده څدده بدده  -

 .ټولواک ووينم

 .همداسې يې آس يرهه کړ

،پام يدې شدو چدې دهددو شداو خدوا او       رسېدکله چې دپيلو قطعي ته و

 ....الوزي دتوپونو يولۍدسر دپاسه 

و په وخت کې و،چدې يوچدا پده    ددتېردقطعې څن  ته ددهمدې پليو 

 :نامه هږ پسې وکړ

 !رستوفه-

 :،وپوښتلوف چې سمدالسه باريه نه و پېژندلىرست

 ..ته...څه شي؟-

جګددړې تدده   شددونډو خندددا خددوره وه،هماهدده خندددا چددې      دبدداريه پددر 

شددونډو خوردږي،هددده  ړي وار دتدد  پدده وخددت کددې دهددر زلمددي پددر   دلددوم

 :وويل

 .و ښه کې يم، زموږ هونډ يرهل ته تللىومړې کردجګړې په ل!يوره-

 :او وې ويل ددرستوف ودر

   !کوه کيسه،يهواښه،-

 :کوله کيسهه په خورا مينې يې ددباريه چې پرله پسې هږ

تدده چېددرې ...؟ئشدد الیتوددور يددې کددو.،شددا تدده مددو وتنمبددولئپددوه شو-

 داسې په تلوار روان يې؟

 .دنده لرم چې داعلحضرل ټولواک حضور ته ورشم-

چددې  لې او توددور يددې وکددړددددبدداريه چددې دهددده خبددره سددمه ندده وه اور

 :،وويلرستوف دواالحضرل په لټه کې دی
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 !را ه،دا هم واالحضرل-

دسدورو دريشدي يدې پده  دان،خولۍ      باريه هده ته مشرشهزاده چدې  

و او پدر اتريشدي    والړ او دهدده پده سدل متدرۍ کدې تريدو تنددی        سدر  يې پدر 

پو يددددددانو يددددددې چدددددددې   لو اتريشدددددديېدسددددددپين جامو،رندددددد  تښددددددت 

 .،وروښودهلېو

 :رستوف وويل

 ان دپوځ ستر قومانددان او معظدم    بايد،زه دا خو مشر شهزاده دی-

دا يې وويل او هوښتل الړ شي چدې پده دې وخدت کدې     .ټولواک ته ورسوم

ا او دباريه په شان يې پده خدورا خوښدۍ او    پيدر  را ېله کومې خوانه ب

 :مستۍ وويل

دخپددل ښددى الس )س مددې ټپددي شددو ښددي ال! يددراف! يددراف!ئويددور-

خو سدره   (و،وروښود ې په وينو او دستمال کې مروړل شویرهوي يې چ

اوس ندو  !يرافده !ښداهليه .له دې مې هم دجبهې لدومړۍ کرښده پردنښدوده   

 کددورنۍ خوپدده توريدداليتوب کددې ريوېکددين الس چلوم،مددوږ د بتددوره پدده 

 .نومور يوو

کدداوه او ر  الهماهسددي هږدده،رسددتوف نددور نوهددده تدده پددام ندده      ېددب

له قطعاتو او وروسته لده ډا  نده واوښدت، که ندور يدې ندو نده        . ېدوخو

لکدده دزلموسددورو   بيدداهوښددتل دکددومې جبهددې کرښددو تدده ورننددوزي او      

هدده داحتيداطو قطعداتو پدده    .افسدرانود پېښدې،په پېښده کدې راييدر شدي      

اوږدو کددددې روان شددددو او لدددده هدددددو الرو ندددده چددددې دتوپونددددو اوتوپکددددو    

خوناڅاپده يدې خپلدې    ه لرې وو، ان لرې کړ،بهار او شروشور نډزودهړم

کددې چې،پدده هددېڅ ډول د   ایپو ونددو شدداته،په هددده  دد   د مخددې او زمددوږ 

 .لېدددښمن دشتوالي توور نه کېده،دتوپکو سختې ډزې واور

 :رستوف،وويل
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پوه نه شوم،داڅه شي دي؟دښمن زمدوږ دپو ونده مدن  تده الره کدړې      -

يدې پدر زړه ويدره راخدوره     د ان او دپوځ دبرخليک له امله .وه؟ناشونې ده

 :شوه او له  انسره يې وويل

تد  نداروا    يده ااوس ندو لده دې    .هرڅه او هرڅوک چدې وي، وي دي  -

لده   بايدد وي،زه  ا کړم،که ماته مو خدوړلې پيدستر قوماندان  بايد،زه دی

 ...ووژل شم اینورو سره يو 

و سددره،چې پدده خددورا  سددرتېرهمدددا چددې لدده هدددو روسددي او اتريشددي    

لددده يدددولې دتېښدددتې پددده حدددال کدددې و او دده الره يدددې هدددم        او ا ډوډۍيددد

 :بندوله،مخامخ شو،وې وپوښتل

 څه خبره ده؟څه خبره ده؟ډزې په چا کېږي؟په چا ډزې کېږي؟-

چې دده په شان نه پوهېدل،څده خبدره ده،چدا پده      وسرتېر کوونېدتښت

 :يلنه ووکي  واباو چا په چ المانيروسي،چا په 

ټول يدې هدرق کړل،ټدول يدې     !بره دهيوازې پيريان پوهېږي،چې څه خ-

 .تاال واال کړل

 :کړل چيدهيوتن 

 .ئ،دا جرمن وهئوه-

 .بال ورپسې،ټول خائينان دي-

 :ېديو المانى وبنګ

 .بال وي روسانو پسې دې-

دواو چيدهدوپده سددلګونو ښددکنځلو، .څدو تندده ټپيدان پدده الره روان وو  

ډزې کدې   ایبنګهار جوړ کدړی وو،خدو پده پد     کىونېدزيېرويو،يو ناپوه

ې او رستوف تر هده نه وروسته په دې سرخالص شو چې رسېدته و ایپ

 .لي او يوپر بل يې ډزې کړې وېددروسان او اتريشان خپل من  کې لو

 :ه شوهتېردرستوف په زړه کې 
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شي،اعلحضددرل ټولددواک  ایداڅدده دي؟هددره شددېبه کېددد!يددهااې خد-

ېږي،لدده څددومره چددې ژر ک.داسددمه ندده ده،دمنلددو وړندده ندده ده ...يندديوو دوی

درستوف په خيال کې دماتې او تېښتې خيال نده  . شم تېرژر  بايدنه  دوی

کدده څدده هددم رسددتوف، دفرانسددويانوپو ونه او وسددلې د     .و کىونېددديا 

 وای ، سدترقوماندان لټدولى  بايدد کې چدې ده   ایپرانڅ په لوړو،هماهه  

 .وکړي او نه يې هوښتل په دې خبره باور الیکوشول،خوده نه ليد
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رستوف ته سپارښتنه شوې وه چې،د پرانڅ دکلي پده شداو خدواکې د    

بلکدې دبدل    هددوی ټولواک او کوتوزوف پلټنه وکړي،خو هلته نه يوازې 

برعکه هلته بې شمېره سدره  .هېڅ کوم مشر او قوماندان آن نښه هم نه وه

هدددده خپدددل تدددږي او .مانددده ووپردي سدددرتېرښدددانه پردي او اخيسدددتيبڼدددۍ 

 الیتکددل متروکدده ورهبرکددړه چددې څددومره ژر کددو  سددتومانه آس تدده پدده دې

يدددوڼې نددده  دددان وباسدددي،خو دی بددده چدددې شدددي،له دې الددده يدددولې او يڼددده 

ښددانۍ بدده ال زيدداتې   پرددهدده يڼدده يوڼدده او    هرڅددومره مخددې تدده روان و،  

هده وا  چې دي په کې روان و،په هده کې له هره پلوه کراچۍ اوهر .دي

جدددددوړ او  ،يسدددددرتېراتدددددريت -ډول اسدددددونه،له هدددددرې خوانددددده روسدددددي 

دهدده ټددول دهدددو ډزو او  .تلددل راتلددل  شددينيتپي،ډلې،ډلددې او خددورا خوا 

ل چې دښدمن د پدرات ن    ېديوليودهم زيږونکو وير، تر باران الندې خو

د زييرويو،ندارو سدورو او    دوید.دهونډيو له شانه دې خواتده راورولدې  

 .يونګوسى جوړاوه کىونېدچدو هږونه يو نه پوه

ودروي،درول او تددرې پوښددتل شددول، الیرسددتوف،چې هرڅددوک کددو 

 :يې

 ؟ولواک به چېرې وي؟کوتوزوف چېرې دیاعلحضرل ټ-

ي لدده سددرتېرکددې يددې يددو  ایخددو پدده پدد.خددو هددېڅ چددا  ددواب ندده ورکدداوه 

 .يريوانه را ټين  کړ او دې ته يې اړويست چې سم  واب ورکړي

ي چې هېڅ څرينده نه وه،پر څه خاندي،په دې لړ کدې چدې   سرتېرهده 
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 :وي، واب ورکړ نګلو ژهورلىيې دهده له م  ان

ال ترټولددو ندده دمخدده او   هدددوی! کددډو سددرو ! يراندده وروره! بابددا ای-

 .دي نو ته رسولييوالي او انونه يې پټو  ېدپخوا تښت

ښدکاره و،چدې لده     يده اور ي،چې لده  وابده يدې لده    سدرتېر رستوف دهه 

هدده ديوبدل   .کدې پردښدود   نيدا ،همداسې په خپلده د مستۍ نه بې حاله دی

او لده هدده نده     نيدو ، راوه دکوم مشدر چدوپړ دی  دد،چې ښکار ي آسسرتېر

 :ي ورته وويلسرتېردهه .يې پلټنه يرويزنه پيل کړه

اعلحضرل يې يوساعت دمخه په يوې کراچۍ کدې پده ډددر تلدوار لده      

 .و يوړ،هده ټپي شوی يهاهمدې  

 :رستوف وويل

خبره ده،ټولواک څنګه ټپي کېږي؟هرو مرو به بدل څدوک    دا ناشونې-

 .و

 :ي له ملنډو ډکه او په ډاډخندا وکړه او وې ويلرتېرس

مدا پده   .ولدواک پېدژنم  ،ټول عمر خددمت کدوم،اوس خدو ټ   ليدما خپله و

کراچدۍ کدې و،رند  يدې لکده د مدړي       په .و لىليدمخامخ  پترزبور  کې

دبريښنا په  .څلورو آسونو دهده کراچۍ لکه باد داسې الوزوله.په څېر و

د بايدددمددره خدددمت ندده وروسددته خددو  شددوه،تر دو تېددرشددان زمددوږ لدده مخددې 

وازې او يددوازې  يددا يدد يلا.انددوويچ کراچددۍ وپېددژنم  يوايددا يلاټولددواک او 

 .دټولواک ياډيوان دی

ي پردښددود او هوښددتل يددې چددې الړ شددي،خو پدده دې   سددرتېررستوف،

ه،ده تده مدخ راواړوه او وې   ددتېروخت کې يو ټپي افسرچې دده له څنګه 

 :وپوښتل

،هددده خددو  ئوماندددان پسددې ير  ؟کدده سددتر ق ئتاسددو چددا پسددې ير  -

زمدوږ دهوندډ پده مدخ کدې يدې       .او ووژل شدو  لګېدد دتوپ په يدوې يدولۍ و  
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 .يولۍ په ټټر ولګېده

 :زه ويڼله او زياته يې کړهبېدهده خبره با بيايو بل افسر 

 .يوازې ټپي شو.نه،نه ونه وژل شو-

 څوک ټپي شو؟کوتوزوف؟-

روانددده پ! ئيدددوانددده،کوتوزوف نددده و،نددده پدددوهېږم ندددوم يدددې څددده و،و  -

 .کوي،يوازې څوتنه ژوندې پاتې شول

 :او زياته يې کړه هده د يوستي راديک،کلي ته اشاره وکړه 

،ټول قومانددانان هلته،پدده هددده کلددي  ئ،هلتدده الړ شددئوکړ مهربداني -

 .افسر دا خبره وکړه او په خپله مخه الړ.کې راټول شوي دي

نده  خپل آس سپور،کرار کرا وړانددې روان و،خدو پده دې     رستوف،پر

ل يلددااو جگددړه ب ټولددواک ټپددي شددوی.چېددرې او چاتدده ورشدديپوهېددده چددې 

ه کلددي څنددډو تدده، چددې ده تدده يددې    دهددد.دا نددو دمنلددو وړ خبددره وه .شددوې وه

ولدې تلدوار   .ل،ور روان وددو او دکليسا برجونه يې له لرې ښکار ښودلى

وکددړم؟آن کدده ټولددواک او کوتددوزوف ژوندددي هددم وي او ټپددي شددوي ندده         

 ؟ييوابه څه و هدویوي،

 :کړه چيدهي سرتېر

،يوره هلتدده ئ،له دې الرې ندده الړ شدد ئدې خواتدده راشدد !جاللتمابدده-

 .مو وژنيسمدالسه وژل کېږي،

 :ي هږ وکړسرتېريو بل 

 ،نېږدې کېږي؟ئله کومې الرې؟داسې راش-

رستوف له لږ فکر نه وروسته،له همداهې الرې چدې ويدل،وژل کېدږي     

 .الړ

 :په زړه کې يې ويل

که ټولواک هدم ټپدي    بياند څه پروا لري؟ په تېره اوس نو مر  او ژو -
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،دا نددو څدده يټدده لددري چددې زه دخپددل ژونددد دسدداتنې پدده هددم کددې    شددوی وي

 .واوسم

ونکو ېدنددده د راتښدددت ين،چې لددده پدددراڅرسدددېدداسدددې يدددوه ډا  تددده و

و نه تدر ټولدو زيدال شدمېر همالتده وژل شدوي او خدواره واره پراتده         سرتېر

و او ټپدي  دوينده و او روسدي ژوند    یالندې کړ ایفرانسويانو ال هده  .وو

دا ډا  ښددې کولبدده شددوې  مکددې تدده .وښددى پردتددازه  ایپو يددانو هددده  دد

پده هدر پټدي کدې لده پدنځله مدړي         ایورته و،چدې د هنمدو دکدودو پدر  د     

و ټپيدانو خداپوړې کدولې او دوو،دوو يدا درې،درې څند       ن ي. پراته وو

کلده  په څن  داسې زيېروي او نارې سورې جوړې کدړې وې،چدې کلده نا   

تده   رسدتوف خپدل آس کدرار تد     .ېدښدېد به رستوف ته دپېښو په بڼه وبر

لدده دهدده حددال، هددده .پردښددود چددې دهددم او ويددر لدده دهددې مينددې ندده وتښددتي

و،خو دهدده ويدره دخپدل     یسرسامۍ او له وحشت سره الس ويريوان کړ

ه وه چددې ورتدده لرلدده ،بلکددې لدده دې املدد يېاژونددد لپدداره ندده چې،ډدددره اړتيدد

 .هم به دی ونه شي زهملىوير او  دټولواک

فرانسددويانو،پر دهددې دښددته کددې چددې لدده وژل شددويو مددړو ندده ډکددده          

 ه،ليدد سدری نده   کدړې وې،چدې ندور يدې هلتده کدوم ژوند       وه، که ډزې به

 ورو ې سمدالسدده،هده تدده څددو دتددوپ يددولۍو يددليدددددهدده سددواره پدده خو

کى ډزو او دده په شدا وخدواکې دمدړو سرسداموون     ددهو وحشتزو.لېږلې

دخپلددې مددور  .کې،پدده  ددان دزړه سددوي احسدداس ولمسدداوه     ،پدده دهمنظر

 :وروستى ليک وريادشو او وې ويل

دې ډا   کده زه يدې اوس دلته،پده   ،وایموربه مې څه احسداس کدړې   -

 ؟وای الیليد،ددې يولو ترباران الندې کې

،په کلي کې له جګدړې نده راسدتانه شدوي، روسدي      کېد يوستي رادي

ل،خو تر پخوا نه ال دښېدمانه برښانه او ستوپردپو يان سره له هده چې 
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لې او دډزو هږونه رسېددفرانسويانو ډزې دلته نه را.په ښه نطم روان وو

دل چې جګدړه  کېل کېدل او ويل دددلته په ډايه نه اوروو، خورا لرې لرې

پوښددتنه کولدده،خو هېچددادټولواک او   رسددتوف،له هرچا.ل شددوې دهيلدداب

ټولدواک،دټپي کېددو    د يندو  .ورته ويالی نه شوهنښه  ایکوتوزوف د  

خو يو تن افسر رستوف ته وويل چدې  ...آوازې رښتيا او  ينو هده نه منله

،قومانددان  لو ته يې پده الره کدې يدو لدوړ پوړی    دکلي دچپې خوادباندې پ

اکولو او دخپدددل وجددددان پيددددرسدددتوف،د کدددوم قومانددددان د .لى دیليدددد

وواهده  يدې چدې    مدزل  (ورست)درې . دآرامۍ په هيله هده خواته مخه کړه

ز ترڅنګده پده يدوې    شو،ديو پالي تېري نه چې سرتېراو د وروستي روسي 

يدددو .لليددددي وسدددرتېردوه والړ  ،تددداو،وهې تدددر  چدددې  دددالۍ  کندددده کدددې 

،بل دښددېدسددر وه،ده آشددنا تدده وبر   ی،چې سددپينه خددولۍ يددې پددر   سددرتېر

آس هددم  دا.)و ندده پېژانددد اادديل آس سددپور و،ده   چددې پددر سددره   یسددرتېر

او په خورا درنداوي  ... ،ورهىد کندې خواته ( هددرستوف ته آشنا ښکار

دهدده ...څدده وويددل ه خددولۍ يددې پددر سددر وه،سددپينهددده سددرتيري تدده چددې يدې  

سدر او  له ارادې ي چې سر او څېره يې رستوف ته آشنا و،بې سرتېرسپور

او ښورولو لده نښدې نده     ا ېدپه نښه و ښورول او دهمدې خو"  نه" الس د

چې لمانځنه کولده او دی   واک،و،چې رستوف،په يوه شېبه کې خپل ټول

 .دهده په وير کې ډوب او له همه يې لېونى و،وپېژاند

 : انسره وويلله رستوف 

يددوازې پدداتې  دا ناشددونې خبددره ده، څنګدده ټولددواک پدده دې ډا  کددې -

 شي؟

 دهده،  .او په دې شېبه کې،الکساندر درستوف خواته مخ ورواړاوه

ن کدې ژوره انځدور شدوې    شاهانه او خوږه څېره چې درسدتوف پده ذهد    هده

لي او سدتريې د سدر پده    ددد ټولواک ناروغ و،هومبدوري يدې لو  .لهليدوه و
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ښدکال   طبيعدت کاسو کې خښې شوې وې،خو دې ټولو دهدې دڅېرې او 

رسددتوف، ان لدده دې کبلدده خددورا پدده خوښدديو کددې  .الپسددې زياتدده کددړې وه

هده و  نيکمرهده  .ه، چې دټولواک دټپي کېدو خبره رښتيا نه دهليدډوب 

پده   بايدد شي او آن  الیه،چې کوېدپه دې پوه دی.ينيې هده رک روغ وچ

چدې ده تده د    يدي واهدده سدره وهږددږي او هدده څده ورتده و      لده  مخامخ تويه 

لي يلاهدده دتاندد زړه بد    .دولګه روکوف،له خوا دهده سپارښتنه شوې وه

زلمى په څېرچې له لېوالتيا نه په ډک خيدال کدې اوسدي او د مئيندې سدره      

و او دهدده څده تدوان    ددد د نويب په وخدت کدې ټدول پده ردږد     و دبختليدد

لده ډاره پده   .لو تکدل کدړي وي  د ويدهده  ترې ورک شي چې شپې شپې يې

 الیډک زړه هرپلدو ددې لپداره يددوري چدې مرسدته ورسددره وشدي،که وکددو     

رسدتوف  .ا کدړي پيدشي د راز سپړل بل وخت ته پردږدي او دتېښتې الره 

ه ېدد ل،نده پوه ليددهوټيو يدل کېددل    هم چې اوس دخپلو ارمانو او هيلو

چې څنګه ټولواک ته نېږدې شي،خو هده پده زړه کدې پده سدلګونې پلمدې      

 .وبولي او ناښکلى يهاا کولې چې دهه کار ناوړه،بې  پيد

شدددي؟دا دې تددده ورتددده ده چدددې زه دهدددده لددده سدددتړيا،     ایدکېدددڅنګددده 

شدددي او س ،پددده دې  ایدکېددد.نددده يټددده واخلدددم  تدددوبيوازدسدددتومانۍ او 

او ويدرمن وخدت کدې دهدده لپداره لده يدوه ندا آشدنا سدره مخدامخ             شينيخوا

بله خبره دا چې،يدوازې هماهده يدوه لندډ کتنده ددې      .کېدل،خورا يران وي

دهدددو زريونددو .لپدداره بدده وه چددې زمددا زړه ودردددږي او ژبدده مددې وچدده شددي 

دو لپداره يدې پده    کېد ويناوو نه چې هده اعحضرل ټولواک سره دمخدامخ  

هددو   دهه خيالي وينداوې،د .هددهم نه ورياد زړه کې کرلې ريبلې وې،يوه

هددده . حالددت ندده يددې ډدددر تددوپير درلددود  سددنيحدداالتو لپدداره وې،چددې لدده او

ې کرلې ريبلې وې،ټدولې پردښدمن دبدري او    په خيالونو که چې د ويناوې

يې ددې لپداره وې،چدې دی    زياتره خو.دپرتم په وياړ جوړ شوي وو د بري
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سرښدندنو پده    نيدو دهدده دمېړ  نده  ،مري او ټولواک له هدهخپله ټپي شوی

سددلګۍ پدده شددېبو کې،هددده   ويدداړ منندده کددوي او دی د ژونددد د وروسددتۍ 

دخپلددې مينددې دڅريندددولو او وړاندددې کولددو پدده نامدده ډالددۍ   ټولددواک تدده

 . کوي

لري چدې زه لده ټولدواک نده دښدي       معنيبله خبره دا چې او س نو دا څه 

وخدت کدې چدې ورځ     هده هم په داسې.پوښتنه وکړم  الس دپو ونو په اړه

لده  کدې يدې    ایپده پد  .ل شدوې ده يلد اتللې،دمازديګر څلور بجدې او جګدړه ب  

ورنېږدې کېږم به نه ،دهده خياالتو تده بده   !کړه وکړه چې نهپرد انسره دا

 دان تده، دهدده     خدو  ښه به دا وي چې زر لده ومدرم،  !نه،نه.تاوان نه رسوم

لونده پده ډک   او لده هي  طبيعت شينيپه خورا خوا.کاته ونه وينم شينيخوا

ده،په هماهه اندازه يې مخ کېشواو څومره چې لرې  لرې يهاله هده   زړه

پدده هماهدده .چددې هددک حيددران والړ و،کتددليې،شدداته اړاوه او ټولددواک تدده 

او دردمنددد زړه لدده ټولواکدده لددرې   شددينيوخددت کددې چددې رسددتوف پدده خوا  

 ليدد يدې و  ، ټولدواک رسدېد تول،ناڅاپه او توادفو هلته ور وده،تورن کې

لده   له هدده سدره يدې مرسدته وکدړه چدې هدده پلدى        .هده په چوپړ کې شواو د

،سدددخت  ټولدددواک چدددې ډددددر سدددتومانه و. شدددي تېدددرکنددددې او ويدددالې نددده 

تددول يددې هددم تددر ونددې الندددې کېناسددت او اسددتراحت تدده اړتيددا لرلدده،دمڼې 

او پېښددمانۍ سددره  رسددتوف لدده لددرې نده پدده خددورا رخددې .ترڅنګده کېناسددت 

هده سدره تدوده مرکده کوي،ټولدواک ژاړي     له تول،تر ډدره وخته ل چې ليد

تددول،الس تريې پټدې کدړې وې او پده بدل يدې د      پده يدوه الس يدې خپلدې سد     .

 .کېښکود

 :رستوف،توور کاوه

،زمدددا الس بددده يدددې هدددم   وای کددده زه هدددم هدددده تددده وروړانددددې شدددوی   -

 .وای الیکېښکود
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لده سدتريو نده د     الیزړه يې دومره په ټولواک سوه،چې نه يدې شدو کدو   

پده نداهيلۍ او اللهانددۍ کدې ډوب     .نيسدي ښدکو مخده و  ونکو او ېدراڅ

ه چې چېرته او دڅه دپداره  ېدهمداسې وړاندې الړ او ااال په دې نه پوه

 . ي

 هددده احسددا  ه چددې،ېدددزيات دهددده ندداهيلي لدده دې کبلدده هددم دم پدده دم    

دو کېد کمدزوري ټولدواک تده دده دنده ورنېدږدې       اندي ،دهده خپلده رو سوله

 .المل و

هده ټولواک تده  بايدشو،بلکې  الیهده کوشو،نه يوازې  الیهده کو

 ټولددواک تدده يددې بايددداو دا يددوازنۍ شددېبه وه چددې  وای وروړاندددې شددوی

 له دې شېبې نه الیخو هده ونه شو کو،وایخپله سرښندنه څرينده کړې 

 :يټه واخلي،هده په زړه کې وويل

 نو دامې څه وکړل؟!ښه!ښه-

چددې   ېدددوهددده دآس مددخ راواړه،چددو يددې کددړل او هدددې خواتدده وروخ  

ل چې د هدې کندې ليدوې  رسېدکله چې ور و.و لىليدهلته يې ټولواک 

ۍ او آسدونه  کراچد  کېوړونريدوازې او يدوازې بدا   . شاته هې وک هدم نده و  

رسدددتوف دا پتددده ولګولددده   ،افسدددر نددده کيسدددتيد يدددو لوژ.هلتددده روان وو

چدې همددا    ه شوې ده،مېشت،په هده کلي کې دانيچې،دکوتوزف قومان

رسددتوف هددم همدددې کتددارونو پسددې     .وندده ور روان ديدتجهيزاتددو کتار

 . ېدوخو

ه دهددده شدداته يددو ...کوتوزف،خپددل څدداروان روان ودکتارپدده سددرکې د

بوډاچددوپړ چددې لنددډ پوسددتين يددې اهوسددتى او يدداډۍ او يدداډۍ پسددې يددو 

 .پښې يې کږې وې.روان و پيک داره خولۍ يې پر سر وه،پلى

 :څاروان هږ وکړ

 !آ تيته!تيته-
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 :خيالونو کې ډوب و، واب ورکړ بوډا چې په خپلو

 ...؟ئيواڅه -

همددا   بيدا يو څه موده همداسې پټه خولده روان وو،خدو وروسدته يدې     

 .سره پيل کړې کېټو

دماښام تر پنځو بجو پورې په ټولو جبهاتو کې ماتده خدوړل شدوې وه    

 .او زموږ له سلو نه زيال توپونه دفرانسويانوالس ته ورهلي وو

جګدړې نده   لده  ښدې او  اد لې قطعدې وسدلې  او دهده ټدو  کېشیسيبيپرژ

ي او سدرتېر نده زيدال    ييانيمد ندورو قطعداتو چدې تدر     .و ىاخيسدت يې الس 

پو يان يې له السه ورکړي وو،ديډو وډو ډلو په بڼه شدات  کداوه او پده    

 .ېددولسي خلکو کې وريډ

د النددژرون او دختوروف،دقطعددو پدداتې شددونې سددره يددډه وډې او د      

نو په شاوخواکې يڼه يوڼه جوړه چيو او اويوسته دکلي د ساحل دبندون

،چې د کلدي دبنددونو ترڅند     ال اوه بجې نه وې.کړې او راکوټه شوي وو

ل ددددددهددددده هددددم يددددوازې دفرانسددددوي هدددددو،د ډزو هږوندددده اوردتوپونو،

 دای  دهونډيو په لمنو کې خپل ډددر توپونده    کياڅينسدښمن دپر.دلکې

ې چدې ترمداتې   کدړي وو او زمدوږ پدر هددو پو يدانو يدې ډزې کدول        پر  ای

 .وروسته شاته روان وو

انانو دشدداته تلونکددو پو يددانوتر  دختددوروف او  ينددو نددورو قومانددد  

نظدم راوسدتولو   شوي ټولي بېرته راټولدول، پده هددو کدې يدې د      ارهشا،خو

کي ونېدفرانسويانو يې ډزې کولې چدې زمدوږ تښدت   ه ه کوله او په هدو

د اوبدو پده   .دهېد کهوا شدېبه پده شدېبه تيداره     .و ىاخيستپلى پوځ يې پسې 

هده ژرنديړی چې دلم ي خدولۍ يدې بدر سدر وه او     هده ډنډ کې چې هلته 

لي وو،لمسدي يدې   نيدو پده سدوله او سدپې لتيا کدې کبدان      يې کلونه کلونه 

کبان په جدالۍ کدې اچدولي     کي، دهه سين رنګه الوتونلسټوني هليبډو
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 بند او نهر چې کلونه کلونه،خړجامې او لوړ خولي کليدوال وو،پر هماهه 

ل او پده دوړ  ددد تېرکدې   چيدو په هنموبار کرا خپلو دوآسيزه اسونو سره له

 همددې ندری نهدر    ل،داوبوپهېدسپين شوي سرونه او مخونه بېرته راستن

ر  ارواح يدددې پددده څېدددرو راخدددورې  کدددې،نن يدددو شدددمېر ويدددړي چدددې دمددد  

تر پښدو النددې يدې الس    کړواودآسونوچې،توپونو،دخټو،چيوکراوې،د

دژوندد پده   يدې  وهدل،دمر  پده درشدل کدې     وپښې وهلې،يو بل يې پورې 

ل ددد تېرپښو الندې کول، په هدو تر هيله ،خپل مر  په حال کې ملګري 

له چدې خپلده يدو څويامده     اخيسدت ددې لپداره   او له هددو يدې وروسدتي سدا    

 .ورکړي په شان سا دوید بيانورهم ژوندي پاتې شي او 

کته کې دتوپ يوې يولۍ دهوا ټتر سوری کاوه،ښ نيوپه هره لسو ثا

ه،څو تنده يدې وژل او دهددو پده     ددد راتله او ددهو پرينو په مدن  کدې چاود  

افسددر  بيددادولوخددوف چددې اوس .ورشدديندلې يندديشدداوخوا کسددانو يددې و 

 څو تنه يې ترقوماندې الندې و،پلدى و او الس يدې ټپدي شدوی     و او شوی

دهونډ سپور قومانددان او دده تدر قومانددې النددې دولده       دویهده د.و

له هوندډه ژونددي پداتې وو،خدو د      دویکسان وو،چې د يينتنه نور،يواز

د ډندډ خدوا او    دویويړو اله يولې او يډووډو ډلو او دهدو پدورې وهلدو  

د دهدددې الرې پددده پيدددل کې،دهدددر اړخيدددز  .وو هلدددېهددداړې تددده ورپدددورې و

نده څدو    دوی کده لده    ل،ددد ودر زورزياتي له امله لده تد  نده پداتې شدول،     

و ه ه کوله هدده لده تدوپ    سرتېر و او يامه لرې،يو آس توپ الندې شوی

واو بلده   شاته يو څدوک دتدوپ پده يدولۍ لګېددلى      دهدو.الندې راوباسي

ډلدو لده   .والوتده يولۍ يې ترمخدې ولګېدده او وينده يدې پدر دولوخدوف ور       

څپدو سدره،وړاندې زور واهده او هرڅده      انسداني مده  زوره او په وحشت وز

 ... ..چې يې پرمخ ورتلل پورې وهل يې

 :و هريوه په زړه کې ويلونکېددهو تښت د
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شي يوازې سل يامه نور، ژوندي پاتي شو،خو کده يدو دوې    ایکېد -

 .ووژل شو ديادقياې نورې دلته پاتې شو،نوش

ې يددې سددرتېردولوخددوف،چې ديڼدده يددوڼې پدده مددن  کددې والړ و،دوه     

پدورې وهدل او  دان يددې پده زوره داوبدو هدداړې تده ورسداوه،دکنګل هدددې        

تده   چيپ پاندده وه،ورودانګدل او يدو تدوپ    ټوټې ته يې چې په اوبو کدې څ 

 :يې ورهږ کړ

دې خواتدددده ،کنګددددل تدددده  .دتدددوپ مخدددده دې واړو ه او راښددددکته شددده  -

 .راودانګه

،توپوندده ماتېدههددده دينګددل پددر هدددې تددوټې چددې ترپښددو الندددې يې،

 :وهل او وې ويل

 .نه ماتېږي!را ه-

خدو  .هېدد الره،خو زنګېده او کرار کرار ماتو توان ددکنګل دهده د در

و او آن چې سرتېردا ښکاره خبره وه چې نه يې دتوپ او نه يې دنورو يڼو 

 ټولددو هددده تدده کتددل او داوبددو  .الیدده د وزن زور هددم ندده لددر يددې ډدددر ژر بدده 

ګدددل يدددام کددداوه چدددې پدددر کننددده يدددې  خواتددده يدددې يرهدددل وروړ،خدددو دا زړه 

خپله آس سدپور،په اوبدو کدې بندد و،الس      دهونډ قوماندان پر.ورکېږدي

پدده دې .يدديواڅده و  يددې پرانسدتې وه، چددې دولوخدوف تدده   لده يدې لددوړاو خو 

داسدې   و په سر دتدوپ يدوې يدولۍ   ته نېږدې دخلک دویوخت کې ناڅاپه 

يو بدل څده هدم راهو دار     .و ته اړ شولېدهړمبهار جوړ کړ،چې ټول سر ټيټ

شددي  يددا ایشول،داسددې شددړپ يددې وکړ،چددې تددا بدده ويددل پدده کددوم المددده  دد

هې چا ور ونه کتل او نده   .لددولوجنرال او آس په وينو کې .لګېدلي وي

 .يې څوک د راپورته کېدو په خيال کې شول

 :و وروسته يو شرو شور جوړ شولګېددجنرال تر 

نده  !کنګدل تده ورواوړه   يدم اوتاتده  !کنګدل تده ورواوړه  !ښکته الړ شده -
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نارې وې،چددې وې او نده پوهېددل چدې څدو  څده       !؟در هيماواوري،څه 

 .او څه هواړي ييوا

تدوپ،الره بدلده    لى يوبندد شدوی  رسېده داوبو ورخ ته راد شا له خوا ن

چې تر ټولو نه مخکدې و،کنګدل    یسرتېرهده . کړه او پر کنګل وروخول

ي سدرتېر .يې تر پښو الندې مال او يوه پښده يدې پده اوبدو کدې ډوبده شدوه       

خدو تدر مالپدورې     سم ودريدږي،  بياه ه وکړه چې پښه له اوبو راوباسي،

ي چدې هدده تده نېدږدې وو،پده شدک او       رسدرتې هدده  .په اوبو کې ډوب شدو 

ه تددوپ لدد چددې یسددرتېرهددده .يمددان کددې شددول او قدموندده يددې سسددت کددړل 

ل ددد واور چيدده ،خو دهدده لده شدانه يدوه     ددد آس سدره مدل و،ودر   وړونکي

 :شوه

 ؟ ئددوړاندې در ه ولې ودر!در ه-

د خلکو له ډلې نه، له ودرې ډکې چددې  .ته خوا ته الړ شهژرکوه،ښک -

السدونو   ي چې له تدوپ نده راتداو وو،د   سرتېرهده .ېدېل کدداو نارې اور

پده   .په خو ولو،ټيلو ټيلو او وهلو ټکولوآسدونه وړانددې تد  تده ه دول     

و ددد کنګل چې التدر اوسده د پليدو د در   .کې آسونه کنګل ته ور وختل ایپ

ټوټده تدرې بېلده او پده      يده لوزور درلود،دآسونو پر ورختو سدره مدال،يوه   

ي چدې پدر هدده والړ    سدرتېر ښدت تنده   لوي  څهدده ديدر  .ه شوهاوبو کې ډوب

 يندو  ېږل،پلدو او چدا بدل پلدو ارت     يوا ان وړاندې،چا وروسته،چ وو،چا

د تدوپ  . خو پدر يدو بدل پدورې  انونده  وړنددول او  دان او ندوريې ډوبدول         

و او دکنګدل  ډول هړمبهاري او شروشدور جدوړ کدړی    يوليو په پرله پسې 

په من  کې چدې پده اوبدو او يدا      وسرتېردهدو  بياه تېرپرمخ،په اوبو او په 

 .لېددساحل کې رايير شوي وو،لو
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کدې   ایهماهده  د   کي،دپرانڅ پدر هوندډۍ،پر  بالکونس اندرېسردار 

لې او ېدد له ټپو نه يدې ويندې به  .لى،پرول وددپه الس لو (جنډه)چې،علم

 څېدر ماشدومانو پده    د درد نده،  کدي خپله هدم نده پوهېدده چدې لده زړه زورون     

 .کوي یرونری نری زيې

پده دې نده    انددرې سدردار  .يې بند شو ،نېږدې و،چې زيېرویددلمر لو

د ژونددديتوب  بيدداناڅاپدده يددې  .پوهېددده چددې ،هددده څدده مددوده بددې سددده و    

 .هددله هده درد نه چې ککره يې ورته الوزوله،سخت زور.احساس وکړ

 :يې چې پرذهن راخور شو،دا وچې خيال مړنىهده لو

تراوسه ما نه پېژاندده او ندن مدې    هسک آسمان چې ال هده چېرې دی-

 ؟ليدو

 : انسره ويلله هده 

نده   ل هم مانه پېژندل،هوکې،ماهېڅ څده،هېڅ څده تدر اوسده    دددا زور-

 دا زه چېرې يم؟.پېژندل

دونکو آسدونو ديدامونو او پده    کېهوږونه يې څک کړل او د رانېږدې 

ستريې يدې پرانسدتې ،هماهده هسدک     .ددا هږ يې واورددفرانسوي دهږ

يې پر سر والړ و چدې تدر پخوانده لدوړ کندډک کندډک وريد  يدې پده          آسمان 

مددخ يددې واندده ړاوه ،خددو هددده کسددان چددې    .لې ېدددکددراره پدده هېددږ کددې ير  



 

6۳6 

خواتدده  ه،ددهراتدد هددږ،ده تدده  اددددهږ دخپلددې دویدآسددونو دسددمونو او د 

 .لليدوالړ وو،خو ده نه  دده پر سرکه څه هم  هدوی. راهلل

بناپدارل   .هدده دوه يداوران وو  ديون او لده ته نېږدې شوي سدپاره،ناپ 

،د اويوسددددت پرنهر،ديرهددددل کوونکددددو توپونددددو    دجګددددړې ډيرکددددول 

دپياوړتيا وروستي فرمانونه يې ورکول او د وژل شويو اوپه ډيدر کدې د   

 .پاتې شويوټپيانو ننداره يې کوله

،بشدره يدې پده    لىددټټر لو ي ته يې چې پرسرتېريوه وژل شوي روسي 

او الس يدې چدې اوس ندو، چدور     وی خاورو کې خښه شوې،څټ يې تور ش

 :و،وويل شنډ شوی

 !څه وياړمن ويړي دي-

پو ونو نه،يوسپور ياور چدې د اوبدو    چيهده توپله په دې وخت کې 

 :او وې ويل رسېدډزې کولې،راو يې پر نهر

 .خالاې شوې دي نور نو،دتوپونو يولۍ!معظم ټولواک-

 :ناپليون وويل

 .ئاو له زدرمونه يټه واخل!الړشه-

شدا پدرول    چدې ،پدر   ته نېدږدې  اندرېدسردار .راهىامه وړاندې څوي

 نو وړېيدا  فرانسو جنډهخپله .دديې ترڅن  پرته وه،ودر پوځ جنډهواود

 .هو

 :،ته وکتل،وې ويلکيناپليون چې بالکونس

 !څه پرتمين مر  -

ل ددد اور .او دده پده اړه هږيدږي   ،پوه شو چې ناپليون دیاندرېسردار

خدو دده پده هدوږ کدې     ،ييوا" اعلحضدرل "ته يې چې ددې خبرو ويناوال 

هددده ندده يددوازې دا چددې د     .داوينددا لکدده دمچانو،بنګهدداري داسددې راتدده    

ې هددم هېددر املرندده وندده کړه،نددو سمدالسدده يددې هددده    بناپددارل خبددرو تدده پ  



 

6۳۳ 

 هسددې يدې احسددا .ى دیاخيسدت سدې انګېرلدده چدې سددريې اور  داهددده .کدړې 

سددک سددوله چددې ويندده يددې پدده  ددان کددې وچدده شددوې ده او لددرې لددرې يددې ه  

دده .نددداپليون وه چدددې داېددددهدددده پوه.هليددددهسدددک آسدددمان سدددرپورې   

خوپدده دې شددېبه کددې ناپليون،دهددده څدده پدده پرتلدده چددې      لونو اتددل،دخيددا

ونکو وريځدو تدرمن    ليدهسک آسمان او په هده کې د زه يهادده،دبې پ

 .دښېدوا وبرنبېاو چنىل دده تر ستريو خوراکوددتېر

ميدت نده الره چدې څدوک يدې      ې هدېڅ اه په هده شېبه کې، دهده لپاره د

وازې پده دې خوشداله   يد  ،خدو دی ييوا،دهده په اړه څه يوالړ دپورې سر 

 مرسددته يددې ورسددره کوله،دژوندددي والړ وو، ده تدده نېددږدېو،چددې خلددک 

دو ه دده يددې کوله،هددده ژونددد چددې اوس يددې تددر سددتريو خددورا ښددکلي  کېدد

 عندي مهده اوس ژوند ته په بله ستريه کتل او له هدې نه يې بله .هدښېدبر

و ته خپل دويخپل ټول توان يې راټول کړ،چې وخو ېږي او ژون.هاخيست

 پښه يې لږ وښوروله، د زړه له تل نده يدې لده درد او رند  نده     .هږ ورورسوي

داسې رنځور زييروي چدې خپلده يدې هدم پده  دان       .ډک زييروي راويستل

 .زړه خوږ شو

 :ناپليون وويل

مرسدتو مرکدز تده    و مړنيد او دلو ئ،دا  وان پورتده کدړ  ژوندی دی!او-

 .ئيې ورسو

ي تده چدې خدولۍ يدې لده سدره       وويل اودمارشال لينو،هرکل ناپليون دا

ويلدده او دده  ده تدده دبددري مبددارکي يېااو پدده موسددکا موسددک پورتدده کددړې

 .ورهىراروان و، خواته

هددده يددې پددر کراچددۍ ، هېددد،نور نددو پدده هددېڅ څدده ندده پوهاندددرېسددردار 

و درد هددده چددور بېسددده  ددده دپرهدداروهځددواوه،دکراچۍ ټکددانونو او ده

ماښام و،چې هده يې روهتون ته،نورو ټپي روسي اسديرو   نېږدې.و کړی
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و پده اوږدو کدې و،چدې پده حدال      ددد دلېږد.پده سدد شدو   .افسرانوته وروست

وکتدل   يېواشداوخ  ي،سر يې واړاوه،شو ستريې وهړو الیشو،ويې کو

 .او آن خبرې يې پيل کړې

تلددو اور يانه تددرسدددتبېلدده  اندددرېهددده لددومړنۍ خبددرې چددې سددردار    

ه ددد ې،دلوژستيک دافسر خبدرې وې،چدې تند،تندد هږ   ددوروسته واور

 :او ويل يې

 يددهاحضددرل ټولددواک اوس لدده همدددې  يودردږو،اعل بايددد همدلتدده -

 .و به خوند واخليليدتېردږي او ددهو ښاهلو اسيرانو له 

 :يو بل افسر وويل

يندد  څر دومره ډدر دي،چدې شدمېريې هدم ندا    نن روسي پو ي اسيران -

 ایدکېد وي، ر کېدږي چدې د روس ټدول پدوځ اسدير شدوی      ،داسې تودو دی

 .و بې حوالې شيليدپه  دویشي ټولواک د

ه چې،دسدورو سدپينه دريشدي يدې     افسر،يوروسي ټپي اسيرت لومړی

 :،اشاره وکړه او وې ويلاهوستې وه

لکساندر د پوځ يو ستر چې،دهه د ټولواک ا ييواخو خلک داسې  -

 .قوماندان دی

ن پترزبددور  لدده دسددوپېژانددد،ده هده، رپنددين،شددهزاده يکبالکونس

هددده هددم .دهددده ترڅندد  يددو نددوله کلددن  ددوان والړ و .پېژاندددوختونددو ندده 

 .و ر و او ټپي شویپو ي افس

 .س  يې ودراوهآبناپارل،يرهه راته او 

 :و وويلليدرانو په داسيهده 

 ؟مشر مو څوک دی-

 .ته ورهږ کړ رپنينډيروال، شهزاده 

 :لناپليون وپوښت
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 ؟ئتاسو دټولواک الکساندر،دهونډ قوماندان ياست

 : واب ورکړ رپنين

 .زه دسواره پوځ قوماندان وم-

 :ناپليون وويل

 .ستاسو هونډ،خپله دنده په مېړانې او سرښندنې ترسره کړه -

 :وويل رپنين

و لپاره ترټولو ستر سرتېر،دهده دينهامشر قوماندان ست لوید يوه - 

 .سوهال دی

 :ښتلناپليون وپو

دهده   !ښده .خورا خوشاله يم،چدې دهده سدوهال تاسدو تده ډالدۍ کدوم       -

 ؟ستاسو په څن  کې  وان څوک دی

 .يى سوختلن ور وپېژانددد،بررپنينشهزاده 

 :وويل يېاناپليون،هده  وان ته وکتل او په خند

 .وجنګېږي موږ سرهله چې  په دې کم عمر راهلى -

 :ا وويلددسوختلن په پرې پرې هږ

 .نيسي  نه ړانې مخه،دمې واني -

 :ناپليون،وويل

 .و منوبونو ته به ورسېږيلوي! لري، وانه  وانيخورا ښه -

ه نامده پده لدومړي کتدار کدې      رانو د درنداوي پد  داسدي چدې   اندرېسردار

داښدکاره خبدره وه چدې د    .و،هرو مرويدې  دان تده پدام وراړاوه     درول شوی

پده   اندرېسدردار په سپارل شوې پاڼه کدې بده د    په اړه ناپليون ته اسيرانو

دو کېد هده سره هم دمخامخ له اړه معلومال وړاندې شوي و،نو که يې 

و بده فرانسدوي   ليدد پده   انددرې کلمده وکارولده او د  " دوان  "په وخت کې د

 .وي مړنۍ کتنه هم ورياده شوېلو دوید حضرل تهياعل
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 :ناپليون وويل

 بازه؟ یتاسو څنګه ياست؟حال مو څنګه د! ښه  وانه-

و ته چدې  سرتېرهدو ، پنځه دقياې مخکې هم اندرې که څه هم سردار

، اوس يې مخدامخ د نداپليون سدتريو    دی يې لېږداوه،يوڅو خبرې وکړې

خيددال يددې پسددې   اندرېهددده څدده چددې دسددردار  .اوچوپدده خولدده و  تدده کتددل 

لپدداره يددو اتددل و، دهددده  اندددرېو،هددده خپلدده ندداپليون و،چددې د ىاخيسددت

ک،لدده ټولددو بندددونو ندده  وروسددتۍ بريدداوې،دا ټددول اوټددول دهددده ميندده نا  

ه،دومره ليدددددخپلددددواک او هسددددک آسددددمان پدددده وړاندددددې چددددې ده اوس  

، دواب  الیل چې ويې نه شو کودښېدوبر کيون لېدخوار،سپک او نه 

  ....ا کړيپيدورته 

هدده د نداپليون سدتريو    .لدښدېد او سپک بر معنيته هرڅه بې  اندرې

ک دهدده  هې دو  ،بې پرتمۍ او دژوند سدپکاوي تده چدې    ته کتل او دپرتم

ناخبره او  له هدهزوالي يې چې ژوندي بېل او دمر  پر باېدپه راز نه پوه

 .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

 ئدوزما قراريداه تده ولېدږ    هدوی،ئددې ښاهلو څارنه او پالنه وکړ -

دهددددو ټپونددده  "الره" چدددې زمدددا  دددانګړي داکتدددر   ئارښدددتنه وکدددړ او سپ

 !و په هيلهليده درپنينشهزاده .ويوري

 .دا يې وويل،آس يې په يېډه وواهه او په ټرا  الړ

 .نې او هرور څپې راخورې وېايدهدې پر څېرې،دبری ، انست

لېږداوه،له هدده نده    يې په کراچۍ کې اندرېو چې سردار سرتېرهدو 

چې شهزاديۍ مارياهاړه کې ور اچولى و،پټ  يلاشم يې هده سپې لى

دټولددواک  ددانګړې پاملرندده د اسدديرانو پدده اړه   و،خددو کلدده چددې يددې  کددړی
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 .رته خاوند ته ور وسپارهبېمت يې ينله،هده هليدو

بېرتده   يلاشدم  ل چې چا او څنګده هدده سدپې لى   ليدونه  اندرېسردار

 يلاڅاپه شدم و،خو هرڅنګه چې و،هده نا په هاړه کې ور وړند کړیدده 

 .ليدپه خپل ټټر و سر په زرين تار کې دجامو پر

ته چې خوريې په خدورا ژور احسداس او د    يلا،دهه شماندرېسردار 

 :زړه له کومې دهده په هاړه کې وراچولي و،وکتل او انسره يې وويل

،که ټدول شديان هدده شدان آسدانه او سداده وي،چدې        وایڅومره به ښه  -

کدده انسدددان   وایڅددومره بدده ښدده    .ويشددهزاديۍ ماريددا دهدددې توددور کدد     

،په دې نړۍ کدې دمرسدتې او خواخدوږۍ لپداره چېرتده او چاتده       ایېدپوه

ور ودانګي او له مريه وروسته دخاورو په زړه کې څه تده سدتريه پده الره    

،کدده مددې پدده دې شددېبه کددې وایهدده او آرامدده نيکمرزه بدده څددومره .واوسددي

 :وایش الیوي

ندده !ينهاهددي او هوسددنيکمر يددهلوڅدده !رحددم وکددړه (ج)پرورديددارهيا -

قددرل پده    لدوی پوهېږم کوم دربارته د خدوارۍ او بندديۍ هداړه کېږدم؟د   

 ې ندښدتى او زمدوږ لده تودور نده لدرې ،داسدې لدرې        وړاندې،په رازونو کد 

هدده سدره دزړه خوالده    لده  هدده تده پنداه وروړم،    الیچې نه يوازې نه شم کو

،او يدا د  "همياپده نامده وسدت   "هېڅ"او " ستر"د الیوکړم،بلکې نه شم کو

او  شدددمايل پددده وړانددددې چدددې زمدددا پدددر همددددې ټټدددر  ړوندددد دی   همدهددده 

ړنددد کددړی دی؟هددېڅ څدده،هېڅ شددهزاديۍ ماريددا زمددا پدده دې هدداړه کددې  و

پرته له هده بې معنى والي نه چې زه پدرې پوهېږم،بدل څده حايادت نده      ،څه

 ... لري

. رهدهده هرټکان زهم نه مننوکى درد له  انسدره ال .ه ېدکراچۍ وخو

 کيدپالر،مېرمنې،خدور، دخپدل راتلدون   .او اپلتې يې ال زياتې شدوې تبه 

خيالونده،دناپليون   ښايسدته ماشوم ،د جګړې مخکدې دشدپې ښدکلي او    
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 دخيداالتو،  او دا هسدک لدوړ آسدمان دهدده     ، سدپک او خوار دان  کدى کم

 .خيالونه وو

ژوند ورياد  رنيهه کونيکمرپه  نګلونو کې يې آرامه  ليسه يورېد

هددددۍ پدددده خيددددالونو کددددې ډوب و چددددې ناڅاپدددده      نيکمرد همدددددې  .شددددو

دناپليون،دهده کمکى  ان،دهده تنګدې  يرمندې سدتريې او دندورو لده      

 بيدا  هده سره ملله ه اوددنه خوشاله څېره ،دهده ستريو ته ودر بدمرهۍ

يددوازې هسددک .پددر هددده د درد،عددذاب او شددک درندده څپدده راخددوره شددوه  

دخيدالونو څپدې    ه داغ و چېپيدس.آسمان و چې د آرامۍ زيری يې درلود

تيدا او  هېر سددۍ، ورتم بددلې شدوې،نه يدوازې تورتم،بې   الهو او پده يدو تد   

مددر  نددوهي وو، ندده د    زيدداتره د اکتددر پدده وينددا،  ډدندداپليون د ددانګړي  

 .ریدروهتيا ز

 :اکترالره وويلډ

پدداتې ندده  لري،هددده بدده ژوندددی د اددیرا ندداروهياو  بيدا ندداروغ عودد-

 .شي

و ددد ناروهانوسدره چدې دجوړ   وهددو ندورو نداهيل   يدې لده    اندرېسردار

 . ته وسپارل رنېزو خلکو څاييمه يد س تمه يې نه وه،
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