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٠
له دې سره هم مهاله د پيترزبورګ دلوړپوړو ترمنځ له بل هر وخت نهه
زياته ،د روميا نڅوف  ،فرانسويانو ،ماريافيدروفنا ،شههزاده وليهههد
او نورو ډلو ترمنځ سخته تهوده او کړکي نهه سهيالي روانهه وه .داسه يهو
حالههت چهه شههر او شههور يهه لکههه د م يههو د ملکهه پههه شههان د دربههار د
مفتخوروو له خوا خپه کېده  ،خهو دپترزبورګيهانو تهود ،ارام ،عهي

او

نههوا او پههرتمين ژونههد چ ه  ،لههه ريههتيني بهې هره څههه لههرې او يههوازې پههه
اوهامو او تصهوراتوک  ،د پخهوا پهه شهان چه و ،هماغهه شهان و .پهه دې
عهههي

او نهههوا که ه پهههه ه ه هو ګوايهههونو چه ه ملهههت ورسهههره مخهههام و

،خبرېهههدل ،خهههورا ګرانهههه خبهههره وه .د نڅهههاوو او مېلمسهههتياوو بن ارونهههه
هماغس ه د پخههوا پههه شههان جوړيههدل ،فرانسههوت تيههاتر هماغههه ننههدارې
يودل  ،هماغه دربارت ګټ  ،هماغه دربارت واکونهه او هماغهه دوکه .
يوازې په لوړو کړيو ک دا هڅه کېهده چه  ،د ريهتيني حالهت دسهتونزو
يادونه وشي .په کراره او بنګهارت به دا کيس کېدې چ  ،څنګه پهه دې
سختو حهاالتو که يهو لهه بهل سهره سهيالن او نانهدر وکهړت .مهور ملکهه
ماريافيههههدروفنا ،ددې ترمشههههر النههههدې د خپلههههو خيريههههه مؤسسههههو او
روزنتونونههو پههه اندېښههنه که وه چ ه  ،دغههه ټههول مؤسسه دې د کههازان
يار ته ولېږدول شي .ددغو مؤسسو کهالي او کپهړت ههم ټهول ،ټهول شهوت
وو ،خو ملک ايلزوات الکسيووفنا ،ددې پويتن په ځهواب که چه
دا څه سپاريتن لرت ،په خپل ځهانګړې هېوادپهالن ځهواب ورکهړى و
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چه  ،دا ددولتههي خيريهه مؤسسههو پهه هکلههه ههېس ډول سپاريههتنه نهه شههي
کوالى ،ځکه دا ټول چارې ،يهوازې خپلهه ټولهواک پهورې اړه لهرت ،خهو
ه ه څه چ په ځانګړې توګه پهه دې پهورې اړه لهرت ،کهوالى شهي ووايهي
چ  ،دا به وروستی څوک وت چ  ،له پترزبورګه وزت.
انهها پاولوفنهها د اګسههت پههه شپږوېشههتمه ،يههان د همههاغ بههارادينو د
جګړې پهه ور يهو داسه بنه ار جهوړ کهړى و چه  ،د ه هه تهر ټولهو غهوره
خبره ،دسپېڅلي حضرت ( د مسکو مشهر پها ) د ه هه ليهل لوسهتل و
چ  ،د سرګي له شمايل سره ي ټولواک ته رالېږلهی و .دا ليهل د هېهواد
پههالن او روحانيههت تههر ټولههو غههوره بېلګههه وه .ټاکههل شههوې وه چ ه  ،دغههه
ليهل بايهد سردارواسهيلی چه  ،پهه غهوره لوسهتلو که يه ويهاړمن نههوم
درلود لوستالى واى( .ه ه د ملکه پهه حضهور که شههرونه او وينهاوې
لوست ) د لوستلو هنر په دې ک ده چ  ،کلم بايد په لوړه  ،مهنهی تهه
لههه پامههه پرتههه ،د زاريههو او مينههه ناکتيهها تههر مههنځ د ان ه ول پههه سههاتنه ،پههه
سندريز ډول ادا شوې واى .. .دغه ليل لوسهتنه ،د انها پاولوفنها د نهورو
ډېرو بن ارونو په څېر خورا سياسي بڼه لرله .په دې غونه ه که بايهد څهو
تنههو مخههورو ګهه ون کههړت واى چهه فرانسههوت تيههاتر تههه دتههل لههه املههه
،شرمېدلي واى او د ه و دهېواد پالن احساس ي را پهاروالى شهواى.
که څه هم پوره ډېر خلل راټول شوت وو ،خهو اناپاولوفنها ال ه هه کسهان
چ بايد په مېلمستون ک ووينهی ،نهه ليهدل ،نهو ځکهه يه ال لوسهتل نهه
پيلول او په ټوليزو خبرو اخته وو.
پهههه دې ورځهههو که ه د ورځه ه غهههوره خبهههر ،د ګرافينه ه بيزاوخهههوف ،
ناروغی وه .ګرافينه څو ورځ مخک ناڅاپه ناروغه شوې وه او په ه و
بن ارونو ک چ دا به ي يکال وه ،ګ ون نه و کهړت .داسه ويهل کېهدل
چ ه ه څوک نه مني او د پترزبورګ د داکټرانو پر ځهاى چه تهل بهه يه
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ددې پالنه کوله ،ځان يوه ايتالوت ډاکتر ته سپارلی دى چ ه هه يه پهه
کوم نوت  ،ځانګړت او غير عادت ډول تداوت کوت.
ټول په دې يه پوهېدل چ ددغ يکل او زړه وړونکه ګرافينه د
ناروغتيا علت په دې ک دى چ ه

غويتل هممهاله له دوو مېړونهو

سره واده وکړت .ددغه ايتالوت ډاکتر د تهداو ځانګړتيها پهه دې که وه
چ له دغ پېښ نه ګرافين ته پيدا شوې نا آرامي لرې کړت ،خو د انا
پالوفن تر مخ نه يوازې چا په دې اړه فکر نه شو کوالى بلک ګهواک
داس يوول کېده چ څوک له دې خبرې خبر هم نه دت.
ويههل کېههږت چ ه د خههوارې ګرافين ه حههال خههورا خههراب دى ،داکتههرويلي چ د ه

ناروغي د تيو ناروغي ده.

دتيو ناروغي ؟ دا خو خورا وحشتناکه ناروغي ده.ويل کېږت چ سياالن له همدې امله سره پخال شوت دت.د تيو کلمه ي په خورا خوند سره ادا کوله.
دا هم ويل کېږت چ مشر ګراف ډېر خوابهدى دى .دا ههم ويهل کېهږتچ کله ډاکتر ه ه ته وويل چه دغهه نهاروغي خهورا ګوايهمنه ده ،ه ه
لکه ماشوم داس وژړل.
اوهو ،هوک دا به يوه لويهه ورکهه وت ،داسه زړه وړونکه يهکليځه.. .
انا پاولوفنا ه و ته ورنېږدې شوه او وې ويل :
ه تاسو د ه ه خهوارې ګرافينه پهه اړه غږېهږﺉ ،مها يهو څهوک د ه ه
پويتن ته ورلېږلي و ،وايي چ اوس لږه يه شوې ده.
ه

له خپل تلوس نه ډک موسکا سره وويل :

په ريتيا ي د نړ تر ټولو يکل او زړه رايکوونک يهځه ده .کههڅه هم موږ بېالبېلو ډلهو پهورې اړه لهرو ،خهو دا ددې سهب نهه کېهږت چه
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ته درناوت ونه کړم ،ه ه خورا بدمرغن ده.

ه

يوه ځوان چ د اناپاولوفن تر دغو خبرو وروسته چه د ګرافينه د
ناروغن راز ي راسپړو ،ځان ته حق ورکړ چه تهبه وکهړت او ووايهي
چ ول د ګرافين د پالن او تداو لپاره ډاکتران نهه دت رابلهل شهوت
ژوند د کوم دوکمهه مهار الس تهه سهپارل شهوى دى ،نهو کېهداى

او د ه

شي کوم ګوايمن دارو ه

ته ورکړت.

آنا پاولوفنا ،په زهرلړه ژبهه پهر دغهه به تبربه ځهوان ور ودانګهل او
وې ويل :
 کېداى شي ستاسو مهلومات زما په اړه ريتيا وت ،خو زما د ه وسرچين هم خورا ډاډمن دت او وايم چه ه هه ډېهر پهوه او ډېهر پيهاوړى
داکټههر دى .ه ههه د اسههپانيا د ملکهه ځههانګړى داکتههر دى .پههه دې توګههه
وروسته له ه ه چ ه

 ،ه ه ځهوان يهه وشهرماوه ،مه يه مېلمنه تهه

ورواړاوه ،ه ه تندى تريو کړ او غويتل ي بېرته تندى ورين کهړت او د
اتري

په اړه کومه ټوکه ووايي.

بېلبهين ،د ه ههه ديپلومهاتي ياديههت پهه اړه چه لهه اتريشههي بيرغونههو
سههره يههو ځههاى ويانهها تههه اسههتول شههوى و ،خبههرې کههول  ،دغههه بېرغونههه
ويتينشتاين برمته کړت وو ،يا ه ه شان چ په پترزبورګ يادونه کېهده
 ،د پتره پول اتل نيولي وو ،ه ه وويل :
 څنګه ؟ خورا يکل او ب سارې ده.په دې توګه ه

غويتل ،ټول ددې لپاره چه شهي چه بېلبهين ه هه

تههه نههور ه ههه څههه ووايههي ،چ ه ده ال د وختههه اوريههدلي و او بېلبههين د ه ههه
ديپلو ماتيکه ليل ،ليکنه کټ مټ تکرار کړه چ ده خپله ليکلي و:
 -امپراتور په دې ډول د اتري

بېرغونه ،د ه ه دوست بېرغونه چه

د الرې د بهېر نه لرې پيدا شوت دت ،بېرته ورلېږدت.
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ه ه د ليل تر لوستلو وروسته تندى بېرته تريو کړ ،سردار واسيلي
وويل :
 ډېره په زړه پورې ده ،په زړه پورې !ايپوليت ناڅاپه په لوړ آواز وويل :
 دا کېداى شي د وارث الره و اوسي.ټولو ه ه ته سترګ ور واړاول  ،خو په دې پوه نه شول چه ه هه څهه
ويل غويتل.
سردار ايپوليت هم له خندنن حيرانتيا سره خپل شا او خواته وکتل.
ه ه هم کله د نورو په شان د ه و خبرو په مهنی نهه پوهېهده چه ده ويلهي
و ،ه ه د خپل ديپلوماتيل کار په لړ ک په وار وار دا ليهدلي و چه پهه
دې ډول د ناڅاپي خبرو کول ،خورا دخندا وړ وت ،نوځکه هر څه ي چ
په زړه ک تېريدل ،ه ه ي وويل :
 کېداى شي ،خورا يه به شي ! او کهه يهه نهه دى ،ه هوى بهه يه يههکړت .تر ه ه وروسته د ريتيا يو زورونکی سکوت رامنځ تهه او تهر ه هه
وختههه پههورې دوام پيههدا کههړ چ ه انهها پاولوفنهها ه ههه سههړت تههه چ ه هههومره
هېواد پالنه هم نه وه ،الريوونه وکړه ،مېلمه پهال  ،سهردار ايپوليهت تهه
ځ اى په نښهه کهړ او سهردار واسهيلي تهه يه بلنهه ورکهړه چه د ميهز شها تهه
راشي .ه ه ته ي دوه شمه او ليکل شوى ليل راوړل او له ه ه نهه يه
هيله وکړه چ ه ه ولولي او نور ټول چ شي.
سردار واسيلی په ټينل آواز وويل :
 مشههر مهربههان ټولههواک امپراتههور ! بيهها ي ه پههه برنههدو سههترګو ټههولداس وڅارل چ ګواک پويتي:
څوک شته چ ووايي داس نه ده ؟خو هېڅ ا هېس ونه ويل :
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ه ه دوام ورکړ:
 د هېههواد لههومړ پالزمېنهه ،دمسههکو يههار ،نههوى بيههت الم ههدس ،دخپههل ژغههورنکي هرکلههی کههوت ( .د " خپههل " پههر کلمه يه ټينګههار وکههړ )
داس هرکلی لکه چ مور خپل مېړني زوى پهه غېهږ که کېښهکاږت .پهه
دې تههورتم ک ه  ،پههه دې خپريههدونکي تههورتم ک ه  ،سههتا د ويههاړ او بخههت
ځلېدونکی ستورى ويني او په خوشالن وايي:
 موږ وژغوره ! راتلونک موږ ته مبارکه ده.سردار واسيلي دا وروستن خبرې په ژړا ژړا ولوستل .
بېلبين د خپل الس نوکونو ته وکتل ،داس برېښېدل چ لهه مېلمنهو
نه زياتره ه وى په دې اندېښنه ک وو چ غواړت وپويتي :
 څه ګناه مو کړې ده ؟انا پالوفنا لکه د بوډ په شان چ د کشي

تر مخه ددعها لهه الرې

له خداى سهره د زړه خوالهه کهوت ،مخکه لهه مخکه د ليهل جهوړ شهوى
متن لوسته :
 پرېږدﺉ چ سپين سترګی او ناولی جالوت . . .سردار واسيلی خپل لوستن ته دوام ورکړ:
 پرېږدﺉ چ سپين سترګی او ناولی جالوت چ تياره خهوروونکيوحشههت د فرانس ه لههه پولههو رواړى ،د روسههي پههه سههپېڅل خههاوره ک ه
خپور کړت.
زمههوږ سههپېڅلی او لههه کبههره لههرې ايمههان بههه لکههه د روسههي د داودت
فل مان په څېر ددغهه وينهه زبېښهوونکي پهر ککهره ورګهوزار شهي .دغهه د
سپېڅلي سرګي شهمايل ،چه د لرغونهو زمهانو راهيسه زمهوږ وطهن تهر
خپل سيورت الندې ساتلی دى ،ستاسهو اعلحضهرت همهايوني ټولهواک
حضههور تههه وړانههدې کېههږت .دا بههه خههورا ګرانههه تمههامېږت چ ه زمهها د هڅههو
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ناتواني ،ما ستا د مهربانن له خونده ډکه ليهدن نهه به برخه کهوت .د
خ داى لوى دربار ته الس پورته کهوم چه ريهتينی او سهپېڅلی سهپېڅل
اند نسل ته قوت ورکړت چه د همهايوني ټولهواک د هيلهو د غوړيهدو پهه
چوپړ ک و اوسي.
له هرې خوا د ليل د ليکوال او لوستونکي ستاين اوريدل کېدې:
 په څه قوت ليکل شوى دى ! څه ب سارې لوستنه !له دغ وينا نه د اناپالوفنا رالمسول شوت او پاريهدلي مېلمانهه ،تهر
ډېره پورې همداس د وطن د حاالتو په اړه وغږيدل .د ه ه جګهړې او د
ه

د پايلو په اړه چ هماغه ور کېدونک وه ،خبرې سره وکړې.
اناپالوفنا وويل :
 -تاسو وګورﺉ ! سبا ته د همايونی ټولهواک د زوکهړې پهه ور بهه پهر

موږ يه زېرى وشي .زه نه پهوهېږم وله داسه انګېهرم ،خهو زړه مه راتهه
وايي چ يه زېرى به وت .يه زېرى به راورسېږت.
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5
د اناپالوفنا د زړه احساس په ريتيا هم ريتيا شو .بلهه ور چه کلهه
د ټولواک د زوکړې د مبارک د ورځ لمانځنه روانه وه ،ددعا په وخهت
ک ه شهههزاده والکونسههکی د بانههدې وغويههتل شههو او ه ههه تههه د سههردار
کوتوزف ليل وسپارل شو ،کوتوزف ليکلي و :
د روسي پو يو ګام ههم شهاته تللهی نهه دى او د فرانسهوت پوځيهانو
مرګ ژوبله ،د دوى د پو تر مرګ ژوبل خورا زياته ده .کوتهوزف دا ههم
ليکلي و چ  ،ه ه دا ليل د جګړې له ډګره په داسه وخهت که ليکلهی
دى ،چ د جګړې وروستي خبرونه ال ده ته رارسېدلي نه دت.
دا ليل د برت زېرى و .هماغه شېبه پرته لهه ه هه چه څهوک د کليسها
نه ووزت ،پر روسي پو د رحم او د ه ه د مالتړ په خاطر د لهوى خهداى
نه د شکر او منن دعا وشوه او د ه ه له درباره د پو د ال يه الريهون
لپاره السونه پورته شول.
ټولو برى بشهپړ ګاههه او ځېنهو خهو آن ويهل چه نهاپليون د اسهيريدو،
پرزيدو او د ه ه پر ځاى د بل امپراتور د ټاکن خبرې کول .
د ه و کسانو لپاره چ د چارو له بهېر نهه لهرې ،پهه دربهارت شهرايطو
ک ژوند کوت ،دا ډېره گرانه ده د پېښو له کړکي نتوب او جړتيا نه خبر
واوسي .د ه و لهه نرهره ټهول ټهولنيزې پېښه هرومهرو د يهوې ځهان ړې
پېښه پههه شهها او خههوا راچههورلي .د سههارت پههه توگههه د درباريههانو اوسههنن
خويههي يههوازې لههه دې املههه نههه وه ،چ ه د پههو د بههرې زېههرى راغلههی دى،
بلک دوى زيات له دې کبله خوشاله وو چ د دغه برت زېهرى د ټولهواک
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د زوکړې د لمانځن پهه ور رارسهېدلی دى .دا د سهتر خهداى يهوه ډالهن
وه .د کوتوزوف په ليل ک د روسي پو د مرگ ژوبل يادونه هم شوې
وه .د وژل شههههويو کسههههانو پههههه ډلههههه کهه ه د توکههههاچوف ،بههههاگراتيون او
کوتايس هوف نومونههه هههم يههاد شههوت وو .د دغههه غههم لړل هي خبههر ،خبههرې پههه
پترزبورگ ک ټول د يوې خواشينن په شا او خوا راچورليهدې او ه هه
د کوتايسوف د مرگ غم و .ه ه ټولو پېژانده ،ټولهواک تهه گهران و ،ه هه
ځوان او په زړره پورې و.
په ه ه ور ټولو يو د بل په ليدو ويل :
 دا څههه عبيبههه پېښههه وشههوه ،گههورﺉ د دعهها پههه وخههت ک ه ي ه خبههرراورسههېد .د کوتايسههوف مههرگ نههه پههوره کېههدونک ورکههه ده .افسههوس،
افسوس !
سردار واسيلي اوس ،د خپلو کوډمهارو اټکلهو پهه اړه پهه غهرور سهره
ويل :
 يادېږت مو ،ما تاسو ته د کوتوزوف په اړه څه ويل ؟ ما تل تاسو تههويل چ ه ه يوازينی څوک دى چ پر ناپليون بريالی کېداى شي.
خههو بلههه ور لههه پوځههه کههوم خبههر را ونههه رسههېد .ټههوليز طبيهههت خههورا
ناآرامه او اله گوليز ډوله شو .درباريان له دې امله خورا په عذاب و چه
ټولواک ته د ج ړې د ډگر خبر نه رارسېږت ،ه وى ويل :
 اوه ،مههه کههوه پويههتنه ،چهه ټولههواک څههه حههال لههرت ! درباريههانو دپخوانيو درې ورځو په شان د کوتوزوف سهتاين نهه کهول  ،ه هه يه لهه
دې املهههه غانهههده چههه د ټولهههواک د خيهههال د نههههاآرامن سهههب شههههوى و.
سردارواسههيلي پههه دې ور  ،نههور نههو خپههل سههتايل شههوى کوتههوزوف نههه
ستايه ،کله به چ د ستر قوماندان کوتوزوف پهه اړه خبهرې پيهل شهوې،
ه ه به پټه خوله و .د دې ترڅنگ ،داس چ گواک اټکل شوى و چ د
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پترزبورگ ټول اوسېد ونکي ناآرامه کړت ،ه ه مايام يهو نهوى ،خهو بهد
خبهههر ههههم راورسهههېد .گرافينهههه بيزاوخوفهههه چههه ټولهههو تهههه گرانهههه وه ،د
وحشتناک ناروغی له امله ناڅاپهه مهړه شهوې ده .د ه ه د مهرگ رسهمي
علت ،چ ټول او پهه لويهو بنه ارونو که د ه هه پهه اړه غږېهدل ،دا و چه
گرافين له هماغ وحشتناک ناروغن (د تيو سرطان ) چ پهرې اختهه
وه ،مړه شوې ده ،خو پهه ځهان ړو مېلمسهتياوو او خبهرو که يه د مهرگ
نهور علتونهه ههم ياديهدل او ويهل کيهدل چه د اسهپانيا د ملکه ځهان ړت
ډاکټر د ځان ړو اغيزو او حال د پيدا کېدو لپاره ،د ايلن لپاره ،څه کمه
اندازه دارو ليکلي وو ،خو دا چ خورا ډېره پهه عذابهه وه ،يهنه د ه هه
زوړ گراف ،مين بدگمانه شوى او د ه ه مېړه ( بدمرغه ب غيرته پېير )
ده

ليکونو ته ځوابونه نه ويل ،نو ه ه و چ ه

لهه دغهو داروګهانو

نه په يو وار له اندازې زيات خوړلي ،مخک لهه ه هه چه داکټهر د ه ه
مرسههت تهههه ورسهههېږت ،پهههه خهههورا عهههذاب او درد مهههړه شهههوې وه .سهههردار
واسههيلي او بههوډا گههراف ،ايټههالوت ډاکټههر تههورن کههړ ،خههو ه ههه ايټههالوت
ډاکټر داس ياديهتو نهه ورويهودل ،چه دواړو تهه يه قناعهت ورکهړ او
ه ه ي په کراره پرېښود.
ټول خبرې د درې غمونو په شا او خوا راچورلېدل :
 د ټولواک ب خبرت ،د کوتايسوف وژل کېدل او د ايلن مرگ.د کوتوزوف تر ليکه درې ورځ وروسته له مسهکوه ،پترزبهورگ تهه
يهههو اسهههتازى راغهههی او پهههه يهههار که ه دا آوازه خهههوره شهههوه چه ه مسهههکو
فرانسههويانو تههه تسههليم شههوى دى .خههورا وحشههتناکه وه ،ټولههواک پههه څههه
حال و ! کوتوزوف خيانت کړى و او ټول ه ه کسان چ سهردار واسهيلي
ته د ه ه د لور ايلهن د مهرگ لهه املهه دعها تهه راتلهل ،د پخهوا بهرخالف و،
پخوا به دى د کوتوزوف په ستاينو نه مړيده ،خو اوس ي ويل :
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 لههه دې عيههاا بههوډا نههه د بههل څههه تمههه هههم نههه کېههده ( ،ه ههه تههه چهها دکوتوزوف په اړه پخوانن خبرې نه وريادول او له ده نه خپله هم د لهور د
غم له السه هر څه هېر شوت و) ه ه به ويل :
 زه يوازې لهه دې املهه تهبه کهوم ،چه څن هه د روسهي برخليهلداس يوه سړت ته سپارل شوى دى.
تر ه ه پورې چ د مسکو د تسهلېمېدو خبهر غيهر رسهمي و ،پهه ه هه
څه شل کېهده ،خهو پهه بلهه ور د گهراف راسهتوپ ين لهه خهوا دا رسهمي
پي ام راورسېد :
 د سردار کوتوزوف ياور ما ته يو ليل راوړى چ په ه ه ک له مهانه غويتنه کېږت ،ه وى ته څو تنه د پوليسو افسران د دې لپاره ورکهړم
چ د يار له منځه د ريازان د واټ پلو ته د پو الريوونه وکړت.
په ليل ک ي ليکلي و چ پهه خواشهينن سهره مسهکو تسهليموت،
اعليحضرت ټولواک :
د کوتوزوف دغه کړه د پالزمېن او ستاسو د امپراتور برخليهل
تباه کوت ،کله چ روسيه په دې پهوه شهي ،ه هه يهار چه پهه ه هه که د
روسهههي پهههرتم او ستاسهههو د نيکونهههو خهههاوره ن ښهههت ده ،ديهههمن تهههه
تسليمېږت ،ه ه به سرسامه او ورېږدت .زه هم پو پس روان يم ،ما ههر
ه ه څهه چه کهوالى شهول ،لهه ځانسهره راواخېسهتل او اوس پرتهه لهه دې
چ د خپل مين په برخليل وژاړم ،بل څه کولی نه شم.
ټولواک چ دا پي ام تر السهه کهړ ،شههزاده والکونسهکي يه لهه يهوه
ليل سره مل کوتوزوف ته ورولېږه په ليل ک راغلي و :
 سهههردار ميخاييهههل ايالريهههانوويچ ! د اگسهههت لهههه نههههه ويشهههتمراهيس ه م ه لههه تاسههو نههه هههېس خبههر تههر السههه کههړى نههه دى .د سههپتمبر پههه
لومړ نېټه د مسهکو د سهتر قومانهدان خواشهيني خبهر لهه يارسهالوو نهه
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راته راورسېد .يکارت تاسو پريکړه کړې ده ،چ لهه پهو سهره يهو ځهاى
مسکو پرېږدﺉ .تاسو خپله کوالى شهی دا تصهور وکهړﺉ چه د دغهه خبهر
اورېدل به پر ما څه اغيږ کړى وت .ستاسهو چوپتيها دغهه اغېهز دوه چنهده
کړى دى .زه تاسو ته ياور جنرال شهزاده والکونسکي دې ليل سره مهل
د دې لپهاره درلېهږم چه پهه خپلهه لهه تاسهو نهه د پهو او د تاسهو لهه خههوا د
دغ خواشينوونک غمړلی پېښ په اړه خبر تر السه کړم.
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د مسکو تر تسليمن نه نهه ورځ وروسته ،د کوتوزوف لهه خهوا يهو
استازى پترزبورگ ته راغی او په رسمي توگه يه د مسهکو د تسهليمن
خبر راوړ.
دا استازى يهو فرانسهوت و چه ميشهو ،نومېهده او پهه روسهي ژبهه نهه
پوهېده( ،د دغه بهرني په وينا کهه څهه ههم ه هه پهردى و ،خهو ه هه پهه زړه
ک چور روس و).
ټولههواک ،ددغههه اسههتازى د رارسههېدو سههره سههم د کههامنی اوسههتر ،پههه
وچه ک د خپل ماهن په دفتهر که ومانهه .ميشهو چه تهر ج هړې د مخهه
هېڅکله مسکو ليهدلی نهه و او پهه روسهي نهه پوهېهده ،کلهه چه د ه هو (
ه ه شان چه خپلهه يه ليکلهی دى ) سهتر ټولهواک او مهربهان امپراتهور
دربار د تگ وياړ ور په برخه شو او د مسکو د سوځېدو او د اور د لمبهو
خبر چ دده الرې ي رويانول  ،ه ه ته ورساوه ،خورا خواشينی شو.
که څه هم د ياغلي ميشو لپاره د غم سرچين او ه ه سرچين چه د
روسي ملت غم ترې راخوټېږت ،بايد جال وت ،خو د ټولواک کهوټ تهه د
بدرگه کېدو په وخت ک  ،د ه هه بشهره داسه غهم لړله وه چه ټولهواک
سمدالسه ترې وپويتل :
 څه خبرونه مو راته راوړت ؟ بد خبرونه ،ډگرواله !ميشو سوړ اسويلی ووېست او ځواب ي ورکړ :
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 هوک  ،اعليحضرته ! ډېر خواشينی غم لړلهی خبهر ،مسهکو تسهليمشوى دى !
ټولواک لکه چ اور اخېستی وت ،په چټکن سره وويل :
 ايا دا کېداى شي چ زما لرغون پالزمېنه دې ب ج ړې تسهليمهشي ؟
ميشو په خورا درناوت ه ه څه ،ټولواک ته وويهل چه کوتهوزوف ده
ته ويلي و ،ه ه دا چ د مسکو پهه څنه و که ج هړه ناشهون وه .لهه دوو
الرو پرته بل څه پات نه وو ،لومړى دا چ يا بايد پو تباه شوى واى او
مسکو هم تسليم شي او بله دا چ مسکو له مهرگ ژوبله پرتهه پرېهږدت.
او فيلد مارشال دا دويمه الره غوره کړه.
ټولواک پرته له ه ه چ ميشو ته وگورت ،ه ه ته غهوږ غهوږ و ،ه هه
وپويتل:
 ديمن اوس يارته ننوتلی دى ؟ميشو په زغرده وويل :
 هوک  ،اعليحضرت همايوني ! ه ه د ايرو په ن رى بدل شوى دى.کله چ زه ترې راوتم ،اورونو په ک لمب وهل .
خو همدا چ بيا يه ټولهواک تهه وکتهل ،لهه خپلهو خبهرو نهه پښهېمانه
شههو .ټولههواک پههه ژوره او پرلههه پس ه سههتمېده ،سههاه ي ه ويسههته ،د ه ههه
الندنن شون ه رېږديده او په يوه شېبه ک ي يهکل  ،شهن سهترگ لهه
اويهکو لمههدې شهوې وې .دغههه حهال ټههول يهوه دقي ههه دوام وکهړ ،ټولههواک
ناڅاپه داس تندى تريو کړ ،چ گهواک ځهان د خپله نهاتوانن لهه املهه
غندت ،سر ي راپورته کړ او په زغرد آواز ي له ميشو نه وپويتل :
 -زه داسه ه ان يهههرم ډگروالهههه ! ټهههول ه هههه څهههه چه ه پهههې

شهههوت او

پېښېږى ،د دې لپاره دى چ خداى له مهوږه سهتره سريهندنه غهواړت .زه
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چمتو يم د ه ه ارادې ته غاړه کېهږدم .نهو گهوره ! ميشهو تهه ماتهه ووايهه،
کله چ پو وليدل چ زما لرغون پالزمېنه لهه ج هړې پرتهه ديهمن تهه
پرېښودل کېږت ،څه حال ي الره ؟ ايا تا ونه ليهدل چه د ه هه روا مهات
شوى دى ؟
ميشو وليدل چه ټولهواک لهږ آرامهه شهوى ،دى ههم آرامهه شهو ،خهو د
ه ههه ه ههو پويههتنو تههه چ ه مخههام ځوابونههه ي ه پههه کههار و ،ال د ځههواب
ورکولو وخت نه و پيدا کړى او د فکر کولو لپاره ي د وخت پيدا کولهو
په پلمه وويل :
 اعليحضرتا ! اجازه راکوﺉ ،چ د يوه ريتني سرتيرت په توگه هرڅه په ډاگه او زغرده تاسوته ووايم ؟
ټولواک ځواب ورکړ:
 ډگروالههه زه تههل د همههدې هيلههه لههرم .د هههېس شههي د پټولههو هڅههه بههه نهههکوﺉ ،زه غواړم چ هر څه په ډاگه او څرگند شي.
ميشو چ له وخته ال گبڼن اخېستی و ،خپل ځواب له درنهاو سهره
د ځيرک ټوک په ملتيا چمتو کړى و.
 اعليحضرتا ! کله چ زه راخوځېدم ،ټهول پهو لهه سهتر قوماندانههنيههول تههر وروسههتي سههرتيرت پههورې ټههول سههتر ډار ،وحشههت او نههاهيلن
پس اخستي وو. . .
ټولواک تندى تريو کړ او زياته ي کړه :
 څه وايئ ؟ دا څن ه کېداى شي ،زما روسان به څن ه د دغه مهاتد شرم زغمي ؟ هېڅکله !
ميشو يوازې همدې شېب ته سترګه په الره و ،ه هه د خپلهو خبرونهو
لوبه پيل کړه او وې ويل :
 اعليحضرتا !5525

ه ههوى يههوازې لههه دې ډارېههږت چهه کېههداى شههی ټولههواک د نفهه

د

سپېڅلوالي او سول سهره د لېوالتيها لهه املهه د روغه منلهو تهه اړ شهي.
ه ههوى ټههول ددې ارمههان پههه لمبههو که سههوځي چه سههبا سريههندن تههه ور
ودانګي .د روسي پو استازت دوام ورکړ :
 ه وى دې ته سترګ په الره دت چ خپل ټولواک ته وييي چه تهرکوم ک

ه وى له ه ه نه ځاريدو لپاره چمتو دت. . .

ټولواک ددې خبرې په اوريهدو ،د آرامهن اسهويلی وکهي  ،سهترګ
ي وځلېدې او ياغلی ميشو ي پر اوږه وواهه او وې ويل :
 آه ميشو ! ډګرواله زه دې آرام کړم.ټولواک سر يکته واچاوه او څو شېب پټهه خولهه پهات شهو ،بيها يه
سر راپورته کړ ،ټول ځان ي راجوړ کړ ،په شاهانه او مينه ناکه خوځېهدا
ي م ميشو ته ورواړاوه او وې ويل :
 يه ! تاسو به بېرته پو ته ورستانه شئ.تاسو بهه زړور ،تاسهو بهه زمها ټهول رعيهت تهه ووايهي ،ههر چاتهه او ههر
چېرې ،هره ه چېرې چ رسېږت ،که زما لپاره آن يهو سهرتيرى ههم پهات
نه شي ،زه به به خپله د خپلو نبيبهو اعيهانو او مهربهانو کليوالهوبزګرو ،
پهههه سهههرک  ،خپلهههه دجګهههړې ډګهههر تهههه ورودانګهههم ،د خپلهه امپراتهههور
وروستی توان به دديمن پر ضد وکاروم.
ټولواک چ دم په دم ي ولوله زياتېده ،په تلوس دوام ورکړ:
خپل ه يههکل  ،مهربههان او ځلېههدونک سههترګ ي ه آسههمان پلههو ور
پورته کړې او وې ويل :
 خو که د خداى اراده داسه وت چه زمها د نيکونهو پهر واک ،زمها دکورنن وخت پات ته ورسهېږت او وروسهته لهه ه هه چه خپهل ټهول تهوان
وکاروم ،د زړه له کوم او په خپله خويهه بهه تهر دغهه ځايهه ږېهره پرېهږدم.
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(ټولواک الس د ټټر پر نيمهايي کېښهود)الړ بهه شهم او لهه خپهل وروسهتي
کلېوال بزګر سره به ک الو خورم ،خو د خپهل هېهواد او ګهران ملهت ،چه
زه ي ه د سههر يههندن منههت بههار يههم ،دبهه ننګههن او رسههوايي کههوم سههند
السليل نه کړم. . . .
همدا چ په لړزيدلي او هيباني آواز ي دا خبرې وکړې ،ناڅاپه ي
م ه واړاوه او داس ه برېښههېده چ ه غويههتل ي ه پههه سههترګو ک ه راغل ه
اويک له ميشو نه پټ کړت .ه ه د خپله کهوټ بهر سهر تهه ورتيهر شهو،
هلته  ،ترڅو شېب دريهدو وروسهته ،پهه پراخهو ګهامونو بېرتهه ميشهو تهه
راستون شو ،په يوې قوې خوځېدا ي د ه ه د الس مړونهد کېښهکود .د
ه ه يکل او زړه رايکونک بشره تکه سهره اويهت او پهه سهترګو که
ي د قاطهيت او قهر د اورځال ځلېدله ،ه ه وويل :
ډګرواله ګوره ! ه ه خبرې چ ما دلته درته کړت دت ،هېرې نه کهړې.
کېداى شي يوه ور دغه خبرې په خوشالن سره يادې کړو.
ه ه الس پر خپل ټټر کېښود او وې ويل :
 يا ناپليون او يا زه . . .نور نو موږ په ګ ه نه شو کوالى دواړه واکمهنواوسو .ما اوس ه ه يه پېژندلی دى ،ه ه نور نو ما تير ااېستی نه شي.
ټولواک چ تندت ي تريويده ،پټه خوله پات شو.
ميشو چ دا خبرې واوريدې او د ټولواک په سترګو او بشره ک ي
د ه ه غوڅ پريکړون وليد ،که څه هم ه ه يهو پهردى ،پهردى و ،مګهر زړه
ي د روسي په مينه مست و ،نو ځکه ي په دې پرتمينه شېبه ک ( ه ه
شان چ وروسته ي خپله ويل ) ددغو خبرو په اوريدو ،په ګوګل ک د
يههوه خوځههون اور بههل شههوى و .ه ههه هههر ه ههه څههه چه پههه زړه که درلههودل،
دملت له احسهاس سهره ګه  ،پهه دې هيلهه چه دى خپلهه د ټولهو ويانهد او
استازى دى ،په درې خبرو ک ون ښتل او وې ويل :
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 همههايوني ټولههواک ستاسههو حضههور پههه همههدې شههېبه که د خلکههو دوياړ او اروپا د ژغورن سند السليل کوت.
ټولواک سر د ميشو خواته وريکته کهړ او لهه ه هه سهره يه مخهه يهه
وکړه.
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په ه ه وخت ک چ ديمن د روسي پر نيمهايي برخه ولکهه ټينګهه
کړې وه ،د مسکو اوسېدونکي وړاندې والياتو ته تښهتېدلي وو او ډلهه
ډله اربکيان د وطن ساتن ته راپاڅېدل ،موږ تهه چه پهه ه هه وخهت که
مو ژوند نه دى کړى ،به ارادې دا تصهور پيهدا کېهږت چه ټهول روس لهه
واړه نهه نيهول تهر زاړه پهورې ،ځههان يهوازې ددې لپهاره قربهاني کهاوه چه
وطن وژغورت او يا د ه ه پر مرګ اويک توي کهړت .د ه هو وختهو پهه
کيسو ک په ځانګړت ډول  ،د روسانو د سريندن  ،له وطن سهره مينهه،
د ناهيلو او وير او يا هېواد پالن کيس راغلي دت ،خو په ح ي هت که
دا ټول داس نه وو .دا ټول موږ ته ځکه داسه يهکارت چه مهوږ د ه ه
تيرې زمان په تاري ک يهوه ګه ه ګټهه لټهوو او د ه هه ځهانګړى فهردت،
انسههاني ،ځههانګړې ګټههي مههوږ تههه څرګنههدې نههه دت ،حههال داچ ه د وخههت
انساني هيل او ګټه دومهره تهر ځهانګړو فهردت ګتهو غهوره وت چه آن د
ه و د څرګنديدو مخه نيسي( .داس چ ههېس احساسهېداى نهه شهی ) د
ه

زمان د خلکو ډېرکي ،آن د پېښو ټوليز بهېر تهه ههېس ډول پاملرنهه

هم نه لرله او ټول پهام يه خپلهو ورځنيهو ګټهو تهه ور اويهتي و او همدغهه
خلل د ه ه وخت تر ټولو نه ګټندوى او ګټور وګړت هم وو.
ه ههو کسههانو چ ه هڅههه کولههه د چههارو پههه ټههوليز بهېههر پههوه شههی ،پههه
سريندن او اتلولن سره په ه و ک ګ ون وکهړت ،پهه عمهل که ه هه د
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ټولن ترټولو ناګټور غړت وو .هر ه ه څه چ ه هو د خيهر پهه نامهه کهول،
په تهاوان بهه تمامېهدل ،د ه هو پهوځي غونه ونو پهه شهان وو چه پېيهر او
مامونوف جوړ کړت وو ،چ د کليو او بان و له تاالنه پرته بل کهوم اغېهز
ترې پات نه شهو .. .آن ه هو کسهانو بهه چه ديهه نيهت څرګندونهه کولهه او
خپل پاک احساسات ي بيانول او د روسي د ورځنيو حهاالتو پهه اړه بهه
وغږېدل ،د ه و غږيدا به ب ارادې تکرارت او خپالسي بڼه پيدا کړه يها
به د ه و د غږيدا موخه پر ځېنو کسانو د ب ځايهه قضهاوت حالهت پيهدا
کړ او پر نورو به ي داس تورونه لګول چ هيڅ اپه هېس ډول منلي نهه
شول ،ه وى به ي په داس ګناه تورن کړل. . . .
په ه و پېښو ک چ ه ه وخت پهه مسهکوک تيريهدې ،څهومره چه
په ه و ک د وګړو ون ه زياته وه ،په هماغه ک ه ،ه هه د ه هوى لپهاره د
پوهېهدو وړ نهه وې .پهه پترزبهورګ او لهه مسهکو نهه پهه جهال نهورو واليتهو
کهه  ،ه ههو يههځو او نههارينو چهه د اربکههي پههو جههام اغوسههت وې،
روسهي او د ه ه د پالزمېنه د برخليهل لپهاره يه مهاتم نيهو ،د خپلهو
سريندنو او نورو دې ته ورته چارو په هکلهه بهه غږيهدل  ،حهال داچه پهه
ه ه پو ک  ،ددغه پو يا بل پهو پهه ميهنځ که چه د مسهکو لهه پولهو
بهر وو ،څه کم هېس څوک د مسکو په اړه غږيدل څه چه آن چها د ه هه پهه
هکله فکر هم نه کاوه ،خو کله به چ ه وى ،ه و لمبو ته چ مسکو ي
سوځاوه کتل ،چها لهه فرانسهويانو نهه دغهچ اخېسهتو قسهمونه نهه خهوړل،
بلک ه ه ههوى بههه د خپههل درې مياشههتني مهههاا او د درېيم ه لسههيزې د
خههرڅ ،او لههه پههو سههره د خوځېههدوک سههوداګرې بههوډ  ،ماتريوش هکا (
لرګين نانځک )په اړه فکر کاوه.
نيکوالى رستوف ،پرته له ه ه چ د وطن لپهاره د سريهندن او سهر
ځارون لېوالتيا وييي ،يوازې له دې کبله چ تصادفاً د جګړې د پيهل
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په وخت ک په پو ک و ،د وطن په ساتنه ک ي سهتره ونه ه اخېسهت
وه ،نو ځکه پرته له ه هه چه د پېښهمانن احسهاس وکهړت يها ځهان نهاوړه
خيالو ته وسپارت ،ه و پېښو ته ي کتل چ ه ه وخهت پهه روسهيه که
تېريدل  .که به چا له ه ه نه پويتنه وکړه چ د روسهي د حهاالتو پهه اړه
څه فکر کوت ،ځواب ي ورکاوه چ په دې اړه کوم خيال نه لهرت او ويهل
بههه ي ه چ ه د روسههي پههه اړه فکههر کههول د کوتههوزوف او ه ههه تههه د ورتههه
کسانو کار دى .ه ه اوريدلي و چ قوماندان د غون ونو د منرمولو پهه
چارو بوخت دى ،نوځکه جګړه داس ژر پاى ته رسهېدونک نهه ده .دغهو
ټولو خبرو ته په پام سره ،دا لهه امکانهه لهرې خبهره نهه ده کهه پهه راتلونکهو
دوو درو کالونو ک د کوم غون قومانداني ده ته وسپارل شي.
که څه هم ه ه چارو ته په دې سترګه کتهل ،خهو کلهه چه دى د روتهر،
يارته د آسهونو د اخېسهتو لپهاره د خهدمتيتوب لهه املهه  ،پهه راتلهونک
جګړه ک له ګ ون نه ب برخ شو ،د ه هه ډېهره خوابهده نهه شهوه .ه هه نهه
يوازې خوابدى نه شو بلک خوشالي ي هم پټه نه کړه او ملګرت يه ههم
ټول د ه ه په دې حال پوه شول.
د برادينو ،د جګړې تر پيله څهو ورځه مخکه  ،نيکهوالى پيسه تهر
السه کړې ،څه اسناد او يوه ډله سواره ي مخک ولېږل او وروسهته دى
ه و پس وروخوځېد . . .کله چ به ي چ کوم کلی وليده روغ وليهد او
وې ليدل به چېي هلته نه سهرتيرت او نهه پوځيهان ،نهه د ه هو ګهاډ او نهه
کراچن ،نه له ه ونه پات ناولتياوې  ،يو هم نه ليهدل کېهږت ،بلکه دى
هلتهه کليهوال بزګههر او کليهوال يهځ وينههي ،د اربابهانو روغ کورونههه او
څوځايونه چ هلته څاروت څريدل . . .داس به خوشهالېده چه ګهواک د
لومړت ځل لپاره دغه شيان ويني .په تيره بيا د يځو ليهدن  ،تهر ټولهو نهه
زيههات او تههر ډېههره وختههه پههورې د ه ههه د حيرانتيهها ،وهيښههتيا او خويههن
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سب و .ځکه همدا روغ او يکل يځ وې چ هرې يوې پس به ل
دول

افسرانو کتل او د ه و د زړه راوړلو لپاره به ي هڅه او سهيالن

کول او که به کوم سپاره افسر له کهوم سهيم نهه دت يريهدو پهه وخهت
ک له دغو يځو سره کومه ټوکه وکهړه ،ه هه يهځ بهه خوشهاله شهوې او
ځانته به په غوره ک وې.
نيکوالى ،په خورا يه طبيهت او خوشالن د شپ ورونژ تهه ورسهېد
او په مېلمستون ک ځاى پر ځاى شو .ه ه ټهول ه هه څهه ځانتهه فرمهاي
کړل چ ډېر وخت په پهو که لهه ه هو نهه به برخه و .بلهه ور يه پهاک
کهالي واغوسهتل ،ږېهره يه وخريلهه ،تانهد او تههازه او يهکل دريشهی پههه
ځان ،داس دريشي چه لهه ډېهرې مهودې راهيسه يه نهه وه اغوسهت ،
دسيم دقوماندان ،قوماندانن ته ورغي.
د اربکيو مشر د جنرال په ک ه قومندان و .ه ه د پهو عمهر خاونهد و
او په خپل پوځي دريځ او قوماندانن هم ډېر نازيهده .ه هه پهه خواشهينن
نيکوالى ومانه ( ه ه دا کار د پوځيتوب له ځانګړتياو نه يوه ځانګړتيها
بلله ) له ه ه نه ي ډوال ډول پويتن وکړې ،د جګړې ټوليز بهېر يه لهه
ه ه سره وڅېړه ،پر ځېنو چارو يه ګوتنيهوک وکهړې او ځېنه ه هه يه
ي وستايل  ،خهو نيکهوالى خهورا خوشهاله او دا ټهول چهارې او خبهرې
ورته د خوين المل وې.
نيکهوالى تههر دغه کتنه وروسههته ديهار ،والههي تههه ورغههي .والههي يههو
وړوکی ،مسهت ،ژونهدى ،مهربانهه او سهاده سهړى و .ه هه نيکهوالى تهه د
يار ه ه څړ ځايونه ورويوول چ ه ه کوالى شول ،هلته آسونه واخلي.
دغه څړ ځاى له ياره لرې و .د شلو ورستو په واټن ک ي د اس اخېستو
د يوه بل ځاى نښه هم ورکړه .والهي نيکهوالى تهه د ههر ډول مرسهتو وعهده
ورکړه او له ه ه نه ي وپويتل :
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 تاسو د سردار ايليا اندروويچ زوى ياستئ ؟ زما مېهرمن ستاسهو دمهور خهورا نېهږدې خورلنه ه ده .کلهه چه ه هه لهه نيکهوالى سهره مخهه يههه
کوله ه ه ته ي وويل :
 هره پنبشنبه دوستان زما په کورک راټولېږت ،نن هم د پنبشنبور ده ،هيله کوم مهرباني وکړﺉ او زما کورته راشئ ،داس لکهه خپهل
کورته چ راځئ. . . .
نيکوالى چ د والي له کوره راووت ،يوه ګاډ يه ونيهوه او د يهار
پههه شههل ورسههتن ک ه ه ههه څههړ ځههاى تههه ورغههي چ ه ده تههه والههي د آسههونو
داخېستو لپاره وريوولی و .ورونژ يار ته د رسېدو په لومړيهو وختونهو
ک د نيکوالى لپاره هر څه د خوين او يهاد وړ او د ټولهو ټولهو چهارو
سرته رسېدل ورته آسانه برېښېدل .ه ه ته هدف ته رسېدل لکه ه ه شان
چ دخوشاله خلکو ځانګړتيا وت ،آسانه او سرته رسېدونکی و.
ه ه ځمکوال چ نيکوالى يه ديهدن تهه ورغلهي و ،د آس د سهورلن
يو يه ماهر او د آسونو د ساتن يو يه لېوال و .ه ه پهه آس پېژندنهه که
جوړه نه لرله او يه ب سارت يکارت و .ه هه دالهلو قهالينو اوبهدلو يهوه
دستګاه ،د يکلو او ب سارو فرشهونو بېلګه او د خپلهو پراخهو ځمکهو
پههه ځههانګړو ځمکههه النههدې ځههايونو او يخځههايونو ک ه ي ه ډوال ډول او د
سلهاوو کلونو زاړه او ب سارت شراب او الل مست آسونه لرل.
نيکوالى ،په دوو خبرو دشپږو زرو روبله په بيه  ٠2آسونه ( لکه ه هه
شان چ ده ويل ) د طويل د يه والي او د پهو د آسهونو د نسهل د اليهه
کولو لپاره واخېستل .ه و غرمنن وخوړله او د هنګرى شرابو په څکلهو
ي هم يه تنده ماته کړه .د دغه ځمکوال له ناظر سهره داسه يهه انه يوال
شو چ يو بل ي په نامه يادول ،مخونه ي سهره مهچ او خهداى پهه امهاني
سههره وکههړه او د سههتنېدو پههر وخههت خههورا خوشههاله و او هههره شههېبه يهه
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ګهههاډيوان تهههه د ال چټهههل تهههل لپهههاره ،ځکهههه هههه ويهههل چههه د والهههي
مېلمستياته پر خپل وخت ورسېږت.
نيکوالى جام بدل کړې ،عطر يه ووههل ،پهر سهر يه سهړې اوبه
واچول  ،که څه هم لږ په ځن  ،خو دا خبره ي لهه ځانسهره تکرارولهه چه :
تر نه رسېدو ناوخته رسهېدل غهوره دت او لهه دې وينها سهره سهم د والهي د
کور خواته وخوځېد .په دغه بن ار ک نڅا ،نهه وه او چها د نڅها اټکهل ههم
نه کاوه ،خو ټول په دې پوهېدل چ ايکاترينا پتروفنها بهه د پيهانو شهاته
کېني او د بېالبېلو نڅهاوو ن مه بهه وغهږوت ،مېلمانهه بهه لهه دغه شهان
موسي ن نه په خوند اخېستو نڅاو ته ولمسېږت  ،نو ځکه ټول د نڅا پهه
جامو ک راغلي وو.
پر  ٠2٠5کال هم د واليت ژوند کټ مټ د تهل پهه شهان و ،خهو يهوازينی
تههوپير ي ه لههه پخههوا نههه دا و چ ه لههه مسههکوه د زيههاتو راغلههو ب ه ايانو د
کورونو د راتلو له امله هلته شر او شور زيات شوى و .د خلکو ترمنځ ب
پروايي هم زياته شوې وه او ه و به ويل چ هرڅه کېږت ه ه به کېږت. . .
 .د خلکو ترمنځ خبرې او د زړه خواله لکه ه ه شان چه پهه ټولهه روسهي
ک و ،پخوا به د ورځني ژوند ،کومه يو نيمهه اپلتهه او د ګه و يهارانو او
دوسهتانو پهه اړه وې ،خههو اوس ټهول خبهرې يههوازې د مسهکو ،پههو او د
ناپليون په اړه وې.
د والي په کورک راټول شوت مېلمانه ،د ورونژ د يار تر ټولهو غهوره
او مخور خلل وو.
د مېلمنو په منځ ک يځ ب شمېره او د ه و په ډله ک لهه مسهکوه
د راغلو يځو په منځ ک يو څو تنهه د نيکهوالى آشهنايان ههم وې ،خهو د
نههارينو پههه مههنځ ک ه داس ه څههوک نههه و چ ه د پيههاوړت سههواره افسههر او د
ګيورګي د نښان له ګټندوى ،سردار نيکوالى سره سيالي وکړت.
552٠

ه هه خههو ،د ورونهژ يههار تهه ددې لپهاره تللهی و ،چه آسهونه واخلههي .د
نهارينو پهه مههنځ که د فرانسههوت پهو يههو ايتهالوت افسههر چه اوس اسههير
شهوى و ليههدل کېههده او نيکهوالى داسه انګېرلههه چه پههه مېلمسههتيا که
ددغه اسير شهته والهي بهه د روسهي د اتهل يهنهی دده قهدر الپسه زيهات
کههړت .دا يهه د خبههرو اتههرو لپههاره يههوه يههه پلمههه ګڼلههه .نيکههوالى دا ټههول
همداس احساسول او داس ي انګېرله چ نور ټهول ههم ه هه ايتهالوت
ته په دغهه سهترګه ګهورت .نيکهوالى خپلهه ههم لهه ه هه سهره خواخهوږت او
مهربانی يودله ،خو دا کار ي په احتياط کاوه.
نيکوالى همدا چ د سورو پوځيانو دريشي پهه غهاړه مېلمسهتيا تهه
ورننوت له ځانه ي شا او خوا ته د عطرو او خوږو شهرابو بهوى خپريهده،
بښنه ي وغويته اووې ويل :
 تر نه رسېدو ناوخته رسېدل غوره دت.نورو هم د ه ه خبره ومنله ،څو واري ه ه پس تکرار کهړه او د ه هه
شا او خواته ورټول شول .ټول سترګ ه ه ته ور واويهت  .ه هه ناڅاپهه
داس احساس کړه چ ټول ه ه ته د درانه مېلمانهه پهه سهترګه ګهورت او
دا دده لپاره ډېر دخوند وړ و چ په دې لرې لويدلي يار که  ،ه هه ههم د
لذت او خونده د اوږدې مودې د ب برخ کېدو وروسهته يه بيها ههر څهه
پيههدا کههړت وو .نههه يههوازې د الرې د اوږدو تمځههايو ،سههماوارونو ،د ه ههه
کليوال خان د قالينو اوبدلو په کارخانه ک يځو ته د ه و پام ،د ه هه د
پههام او خويههن سههب شههوت و  ،بلک ه د والههي پههه دې مېلمسههتيا که هههم
ډېرې يځ ( د نيکوالى په انهد به شهمېره ) او پې له وې چه ټهول پهه
تلوس دې ته سترګ په الره وې چ د نيکوالى ه و تهه پهام شهي .يهځو
او نبونههو لههه ه ههه سههره نازونههه کههول او پخههو يههځو ال د همههاغ لههومړت
ورځ نه هڅه کوله چ ددغه سواره پهو  ،ځهوان او مسهت افسهر زوم او
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خپل کورنن تر منځ اړيکي ټينل کړت .ددغو يځو په ډله ک يوه هم د
والي يځه وه چ نيکوالى ي د يو خپلوان پهه توګهه مانهه ،ه ه دى پهه
ناز ،يانی "نيکوال " ونوماوه او خورا نېږدې چا غوندې ي لهه ه هه سهره
په " ته"خبرې کول .
لکه ه ه شان چ ويل کېدل کاترينا پتروفنا ،په ريهتيا ههم د واله
او اکومس د نڅاو ن مه غږوله  ،نڅها پيهل او نيکهوالى ددغهه واليهت
ټولو مخورو ته خپل هنر ويهود .پهه خپله کهرارې او يهکل خوځېهداي
ټول هل پل کړت وو .نيکهوالى پهه ه هه شهپه خپلهه ههم د خپله نڅهاب
سارو خو ځېداوو ته حيران و .په مسکو ک به داس نڅېدلی نهه واى او
آن دغه نڅا به ي په مسکو ک غيهر مهمهولي ،احم انهه او خهورا سهپکه
ګڼل واى ،خو دلته ي دا وړ ګڼل وه چ ټول حاضر کسان په داس يهو
کار چ پهه پالزمېهه که دوديهز او مهمهولي بلهل کېهږت خهو دلتهه پهه يهوه
واليت ک ال څوک ورسره آشنا نه دى ،حيران کړت.
نيکوالى ،ټوله شپه ،يوې څورب  ،ژيړڅن  ،مالګين يځ تهه چه
د ه ه واليت د يو چارواکي مېرمن و ،سترګ ګن ل وې .د به پهروا او
مستو ځوانانو په شان ي باور درلهوده چه پهرد يهځ د همهدې لپهاره
پيدا شوت دت .نيکوالى له دغ يځ نه هېس  ،نهه لهرې کېهده او د ه ه
له مېړه سره دى خورا خواخوږى و او مرک ي ورسهره کهول  .کهه څهه ههم
ه وى دا نه ويل خو په دې پوهېدل چ نيکوالى او ه ه يځه ههر څهه پهه
ګ ه خويوت .مګر داس برېښهېده چه د ه ه يهځ مېهړه لهه نيکهوالى
سره دا خبره نه مني او په تريو تندت او پريشهانه ،پريشهانه کتهو سهره يه
خپل دا حال نيکوالى ته ويود ،خو د نيکهوالى دغهه سهادګي دومهره به
پايه وه چ کله نا کله به د ه ه يهځه مېهړه د نيکهوالى د يهه طبيههت او
خوشالن تر اغيز الندې راغي .ههر څنګهه چه و ،و ،خهو د مېلمسهتيا پهه
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پاى ک څهومره چه د يهځ څېهره لهه خويهن نهه تهازه او سهره کېهده ،پهه
هماغهههه انهههدازه د ه هه د مېهههړه پهههر بشهههرې د غهههم څپهه او رنهههل الوتنهههه
راخوريدل .داس برېښيدل چ د ه وى  :د مېړه او يځ د بشرې د تازه
کېههدو برخههه يههوه وت ،خههو هههر څههومره چ ه د يههځ ه ه دغههه احسههاس
زياتېده ،په هماغه ک ه د مېړه ه ه الپس کمېده.
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نيکوالى چ موسکاي له شون و ،نه ورکېده پر څهوکن يه داسه
ډډه لګول وه چ يوې خواته خم شوى و .سر يه ه ه يهکل ژيهړ څڼه
خهوا تهه ورټيهټ کهړى او د ه ه د يهکال لپهاره يه خيهالي افسهان ورتهه
ويل .
د سورو پوځيانو په تنل پطلون ک ي وتل پښ  ،يو په بل اړول
را اړول  ،په داس حال ک چ د عطرو څپ ترې خوريهدې ،لهه ده سهره
غږيههدونک يههکل تههه يهه سههندريزې سههتاين ويلهه  ،ځههان پههالن او
ځانستاين ي هم نه وې هېرې کړې .خپل يکلي ورنونه ي هم پهه تنهل
پطلون ک يوول او ويل ي چ دى غواړت د ورونژ له ياره يهوه يهکل
يځه پټه کړت.
يه ،دا يکل يځه څوک ده ؟يکل ! د خهداى پهه الس جهوړه شهوې ده .د ه ه سهترګ ( نيکهوالى
سههره غږيههدونک يههځ تههه کتههل ) شههن  ،خولههه ي ه مرجههان ،خپلههه تکههه
سپينه ( د ه

بربن و اوږوته ي کتل ) او ونه ي لکه د يان ( په لرغونو

يوناني افسانو ک د زيوس لهور چه دځنګلونهو او طبيههت خهداى وه او
په ادبياتو ک د يکال نښه وه ) داس ده.
پههه دې وخههت که د يههځ مېههړه چه غمبنههه موسههکا يه پههر شههون و
خوره وه له خپل يځ وپويتل:
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 د څه په اړه غږېږﺉ ؟نيکوالى د درناو په نښه پاڅېد او وې ويل :
 آه ! نيکيتهها ايوانههوويچ ! ګههواک غويههتل ي ه ووايههي چ ه دى بهههخوشاله شي ،که نيکيتا ايهوانيچ ههم د ه هو پهه ټوکهو که ګه ون وکهړت.
ه ههه خپل ه ه ه خبههرې تههه دوام ورکههړ چ ه غههواړت ددې لههه يههاره يههوه
ژېړڅڼ پټه کړت.
مېههړه هماغههه شههان غمړلههی موسههېده او يههځه هماغههه شههان خوشههاله
برېښېده .د والي يځه چ يهوه پهاک زړې يهځه وه او د رسهتوف کهړه وړه
ي نه خويېده ،ه وى ته ورنېږدې شوه او وې ويل :
نيکولينکه ! آنا ايګناتيوفناهيله لرت تاوويني.د آنا ايګناتيوفنا نوم ي داس په ژبه ادآ کړ چ رستوف سمدالسهه
پوه شو چ آنا ايګناتيوفنا ،کومه خورا غوره مېرمن ده.
ه

وويل :

 راځه چ ځو نيکوله ! ګوره تا خپله ماته اجازه راکړه چ تا په دغهنامه ياد کړم.
ګوره ترورې ! دا راته ووايه چ دا مېرمن څوک ده ؟ آنهها ايګناتيوفنامههالوينڅوا ! ه ه سههتا پههه اړه لههه خپل ه خههورځاوريدلي و چ څنګه تا ه ه ژغورل وه . . .تصور ي کوالى شهي ه هه بهه
څوک ي ؟
 نيکوالى وويل :ما خو ډېر کسان ژغورلي دت.
 د ه ه خورځههه ،شهههزادګن بالکونسههکايا ده .ه ههه اوس دلتههه پهههورونژ ک له خپل ترور سره اوسي .اهآ ! څنګه سور شوې ! نه پوهېږم،
نه چ ؟ . . . .
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ما ي آن تصور هم نه شو کوالى ،دا څه خبرې دت ترور ي ! ډېر يه ! ډېريه ! څه عببه شوخه ياستئ.د والي يځ ه ه د يوې زړې لوړې او خهورا څهورب مېرمنه خواتهه
چ شنه پخوانن خولن ي پر سهر وه او هماغهه شهېبه د يهار لهه مخهورو
سره له قطهو ( پاهو) کولو اوزګاره شوې وه ،بدرګه کړ.
دا يځه هماغه مالوينڅوا ،د مور له خوا د شهزادګنماريا تهرور وه.
ه ه کون ه او خورا ب ايه وه او تل د ورونژ په يار ک اوسېدله .کله چه
رستوف ه

ته ورنېږې شهو ،ه هه والړه او پهه جهوار که يه د بهايللو

پورونو ،پور پرې کاوه .ه

د درنو خلکو په شهان درنهاوى وکهړ او ه هه

جنرال ته ي چ له دې نه قمار ګټلی و ،يکنځلو ته دوام ورکړ.
ه

نيکوالى ته الس ور اوږد کړ او وې ويل :

 ډېره خوشاله يم د زړه سره ! هيله کوم چ ماته راشئ !بههوډ وروسههته لههه ه ههه چه د شهههزادګن او د ه ه د خههداى بښههلي
پههالر پههه اړه چ ه يههکاريده چهه هههومره يهه نههه خويههېږت ،وغږيههده .لههه
رستوف سره ي د سردار انهدرې پهه هکلهه چه بيهاهم برېښهيده  ،چنهدان
يه نه پرې لګېږت ،خبرې وکړې ،خو مخک له دې چ له ه ه سهره مخهه
يه وکړت ،نيکوالى ته ي بلنه ورکړه چ ددې کورته ورشي.
نيکهوالى ژبههه وکههړه چه ليهدو تههه بههه يه ورځههي ،خهو کلههه چه يه لههه
مالوينڅوا سره خداى په امانی کوله ،بيا تل سور شو.
د شهزادګن ماريا د نوم په ياديدو به ه ه يهو آشهنا احسهاس ،د شهرم
او آن د ويرې احساس ،احساساوه.
نيکوالى چ له مالوينڅوې نه لهرې کېهده ،غويهتل يه چه بېرتهه د
نڅهها بن ه ار تههه ورسههتون شههي ،مګههر کههوربن څههورب خههو يههکلی الس د
نيکوالى پر الس ور کېښکود او ورته وې ويل چ غواړت ،له ه هه سهره
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وغږېږت .ه ه ي لالون ته بدرګه کړ او په لهالون که ناسهت کسهان پهه
هماغه شېبه ک له دې املهه چه د والهي د مېرمنه او د ه ه د مېلمهه د
خبرو خن نه شي ،سمدالسه له لالون نه ووتل.
د والي يځ چه وړه بشهره او مهربانهه څېهره يه لرلهه ،پهه زغهرده او
تريو نتدت وويل :
 ګرانه ته پوهېږې ،دا ستا ليلي ډېره يه ناوې ده ،غواړې ريبارت بهي درته وکړم ؟
نيکوالى وپويتل:
څوک يادوﺉ ؟
 غواړم تاته شهزادګن وغواړم .کاترينا پتروفنا  . . .غواړې ؟ زما پهاند خورا يکل ده ،څنګه ؟ پوهېږم چ مور به دې ډېره منهت داره شهي،
ريتيا ي ريتيا ،څه نبلن ده ! ډېره يکل ! ه ه هېس بدرنګه نه ده.
نيکوالى داس چ ګواک چا دغه يځه خپه کړې وت ،وويل :
نههه ،نههه ،هههېس بدرنګههه نههه ده ،چهها ويههل چ ه بدرنګههه ده ؟ ګههوره تههرورجهان  ،زه يهو پهوځي يههم او ه هه شهان چه لههه پوځيهانو سهره يهايي ،زه پههر
هيڅ ا ځان نه ورزغمم .او له چا سره مخالفت هم نه لرم.
رستوف دغه خبرې په داس چټکن کول چ آن ددې وخهت يه ههم
پيدا نه کړ چ د خپلو ويلو په هکله فکر وکړت.
 ګوره دا په ياد ولره چ زما خبرې ټوک نه دت.کوم ټوک ؟ د والي يځ ګواک چ له ځانسره غږېږت ،وويل :هو ،هو ! بيا ي م ه ه ته ورواړاوه او زياته ي کړه :په دې لړ ک غواړم دا هم ووايم چ ته د ه

ژيړ څڼه شها او خواتهه

يههکته پورتههه کېههږې ،د ه ههه مېههړه تههه د سههړت زړه خههوږېږت ،کههه ريههتيا
راباندې واي  . . .نيکوالى په خورا سادګن وويل :
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 آ ! دا څه وايي ،موږ له ه ه سره ملګرت يو .زما په خيال ک هم دانه ګرځي چ زما دغه شان يه وخهت تېريهدل د چها لپهاره د خواشهينن او
خوابد وړ شي.
شپه پخه شوې وه چ نيکوالى ته ورياد شول :
 نههه پههوهېږم مهها څههه سههادګي کههړې ده ،خههو د والههي يههځه اوس ځههي اوريبارت کوت ،مګر سونيا به څنګه شي ؟ خو کوربنن د مخه يه په وخت
ک بيا ه ه ته وويل :
ګوره په ياد دې اوسه !نيکوالى ه ه څنل ته کړه او وې ويل :
پوهېږې ترورې ! که ريتيا درته وايم . . .څه شهي ؟ څهه شهي ؟ ګرانههدرځه چ هلته سره کېنو.
نيکوالى ناڅاپهه داسه هيلهه او وړتيها احسهاس کهړه چه د خپهل زړه
ټول رازونه ( ه ه رازونه چ تر اوسه يه آن خپله مهور او خهور او خپلهو
نېهږدې دوسههتانو تههه نههه و ،ويلههي ) دغه پههرد يههځ تههه ووايههي . . .ه ههه
وويل :
پوهېږﺉ ترور جان ! ډېره موده کېږت چه مهور جانهه مه غهواړت لهه
کوم ب اي نبلن سره زما کوژده وکړت ،خو زه آن ددغه کهار لهه خيالهه
هم کرکه لرم ،واده د پيسو په خاطر.
د والي يځ وويل :
پوهېږم ،هوک پوهېږم ! خو د شهزادګن بالکونسکايا په اړه خبره بلهه ده ،لهومړى خهو بايهدريتيا درته ووايم چ ه ه م ډېره خويهېږت ،ه هه زمها پهه زړه يهځه ده
او بله خبره داده چ په ه ه ځانګړت حالت ک زمها او ددې ديهدن وشهو،
ه ه ډېر د تهب وړ دى  ،ځکه تل م په خيال ک ګرځي راګرځهي ،چه
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دا به برخليل پريکړه وت .ريتيا وايم مور م لهه پخهوا نهه پهه دې خيهال
ک وه ،خو قسمت به نه و چه مهوږ يهو لهه بهل سهره وګهورو .تهل بهه داسه
پېښېده چ موږ يو له بل سره آشنا نه شو او ه ه چه زمها خهور ناتاشها د
ه

له ورور سردار اندرې سره کوژده وکړه ،دا م پهه خيهال که ههم نهه

ګرځېده چ کوم وخت به له ه

سره واده وکړم .دا قسمت ته ګهوره چه

زمها او د ه ه ديهدن ه هه وخهت وشهي چه ناتاشها او د ه ه ورور خپههل
اړيکي سره وشلول .بيا ه ه پېښه پېښېږت چ تاسو پوهېږﺉ .ما پهه دې
اړه هههېس چاتههه هههېس نههه دت ويلههي او هېڅکلههه بههه ي ه هههم چاتههه ونههه وايههم.
يوازې تاسو ته م وويل او ب .
د والي يځ د منن په نښه د ه ه څنګل کېښکوده.
نيکوالى چ تل سور شوى و ،ناڅاپه ي ه

ته وويل :

 تاسو لفيه پېژنئ ؟ ه ه م د ترور لور ده .ه ه ماته ګرانه ده .ما لهه

سره د واده وعهده کهړې ده او غهواړم لهه ه ه سهره واده وکهړم .اوس

پوه شوې چ ول بله خبره نا شون ده ؟
ګرانه دا ته څه فکر کوې ؟ لفيه يوه بېوزل نبلن ده ،يو ټنګهه ههمنه لرى .تا خپله ويل چه  .پهالر ژونهد دې خرابهه دى  ،دا کهار بهه دې ژونهد
پوره تباه کړت او بله دا چ که لفيه لږ عاطفهه ههم ولهرت ،مهلومهه نهه ده
چ ژوند به ي څنګه شي ؟ دا لومړې خبره ،بلهه دا چه ه هه بهه دځهان او
ستا د مور د مايوسهن او د دواړو د ژونهد د تبهاهن سهب شهي . . .ن ه ،نهه
ګرانه ! ته او لفيه بايد په دې خبره پوه شئ.
نيکهوالى پتهه خولههه پهات او دا خبههره يهه پههرې ولګېهده .ه ههه تهر لههږې
چوپتيا او ساړه اسويلي نه وروسته وويل :
پههه هههر حههال تههرورې ،دا کههار ناشههونی دى .بلههه خبههره ال داده چ ه ايههاشههزادګن غهواړت لههه ماسهره واده وکههړت ؟ ه هه اوس مهاتم هههم لهرت .ايهها
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کېداى شي ه ه په دې اړه فکر وکړت ؟
د والي مېرمن وويل :
ته څه فکر کوت چ زه سمدالسه تاته کوژده کوم که څنګه ؟ نه ،نهه،هر کار خپل وخت او کار لرت .نيکوالى د ه

څهورب الس يهکل کهړ او

وې ويل :
تاسو خو په ريبار ک ب سارى مهارت لرت.
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له رستوف سره تر کتن وروسته شهزادګن ماريا ،مسکو ته راغله.
په مسکو ک ه ه خپهل وراره او د ه هه روزنکهی پيهدا او د خپهل ورور
سردار اندرې ه ه ليل ي تر السه کړ چ په ه ه ک دوى ته الريهوونه
شوې وه چ مسهکو تهه تهر رسهېدو وروسهته ،دوى پهه ورونهژ که خپله
ترور مالينڅوا ته ورشي .د لېږديدو ربړونه او ستونزې ،د ورور غهم ،پهه
نوت استوګنځي ک د ځاى پر ځاى کېهدو خهوار  ،لهه نويهو خلکهو سهره
پېژندګلوت ،د وراره روزنهه او پالنهه ،دې ټولهو د شههزادګن ماريها ه هه
احساس چ د پالر له ناروغن اومرګه ،په تېهره بيها لهه رسهتوف سهره تهر
کتن وروسته ،دې ته پيدا شوى و ،سخته تر اغيهږ النهدې راوسهت وه.
ه ه خهورا خواشهين وه .د پهالر د مهرګ ويهر او د روسهي تبهاهي ټهول او
ټول سره يو ځاى شوت وو .اوس تر يوې مياشت آرامهه ژونهده وروسهته،
دغههه زوريههدن دم پههه دم زياتېههدې او د ه ه آرامهي يه تههرې شههړله .ه ههه
ورخطها وه .ه هه ګهواچ چه دا يه ډېهره زورولهه او کړولهه ،ه ههه د واوره
روزنه او پالنه وه .د وراره د روزنه لهه املهه ځکهه تهل پهه اندېښهنه که وه
چ ځان يه د ه هه د روزنه وړ نهه ګاههه ،خهو د ننهه پهه ګوګهل که پهه دې
راضي وه او دا رضايت ي ههم لهه دې املهه و چه ه هه هيله او خيالونهه
چ ددې په زړه ک د رستوف تهر کتنه وروسهته را پيهدا شهوت وو ،دې
په ځان ک يه او پوره ځپلي وو.
کلههه چهه د والهههي يههځه تههر خپلهه مېلمسههتيا وروسههته ،بلهههه ور د
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مالينڅوا ديدن ته ورغله ،له ه

سره د خپل دغه تکل پهه اړه وغږيهده (

خو دا يادونه يه وکهړه چه پهه اوسهنيو حهاالتو که د رسهمي ريبهار آن
تصور هم نه کېږت ،خو بيا هم کېداى شهي ،ددغهو دوو ځوانهانو د کتنه
الره ددې لپاره آوره شي چ لهه يهو بهل سهره ال نېهږدې آشهنا شهي ) د والهي
يځ چ د ترور خويه ترالسه کړه ،نو د شهزادګن ماريا تر مخ يه د
رسهتوف پهه اړه خبههرې پيهل او د ه ههه د کهړو وړو يادونههه يه وکههړه او وې
ويل چ رستوف ددې د نامه په اوريدو تل سور شو .شههزادګن ماريها
ددغو خبرو له اوريدو ،نهه يهوازې خوشهاله نهه شهوه بلکه د ه ه روحهي
آرامههي الپسهه نهها آرامههه او پههه زړه کهه يهه د يههاغي هيلههو د شههکونو او
مالمتن او اله ګول يوه څپه بيا راژوندې شوه.
شهزادګن ماريا ،د ه و دوو ورځو په اوږدو ک چ ددغو خبهرو او
له رستوف سره د کتن تر منځ تېرې شوې ،تل په دې خيهالونو که ډوبهه
وه چ له رستوف سهره دکتنه پهه وخهت که بهه ددې کهړه وړه څنګهه وت.
کله به ي ويل چ هر کله رستوف ،ترور ته راشي دا به مېلمستون ته نهه
ورځي ،ځکه چ دا ويرمنه ده او ويرجن بايد مېلمانه و نه مني او کله بهه
ي بيا فکر کاوه  .تر ه

خواخوږ او مرست وروسته چ رستوف لهه

دې سره کړت دت ،دا به ددې له خوا ،نهه مننهه او خهورا بهده وت او کلهه بهه
يه پههه خيههال که دا تېههره شههوه چه ددې تههرور او د والههي يههځه ددې او د
رسههتوف پههه اړه کههوم ځههانګړى تکههل لههرت ( .د ه ههوى ځېنههو غل کونههو او
خبرو ددې يودنه کوله او ددې دا خيال به ي ال پسه پيهاوړى کهاوه) او
يا به ه

ځان ته ويل چ يوازې کوالى شي په خپل ناقص ع ل سهره ،د

ه و په اړه داس فکر وکړت ،ه

به ويل :

ايا ه وى په د ې نه پوهېږت چ دا ال تر اوسه هم د وير پهه جهاموکګرځي ؟ دغه شان ريبارت ددې د پالر روا ته سپکاوت او پهه خپلهه ددې
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د زوريدو سب نه کېږت ؟ همدا چ د ه ه د ديدن لپهاره يه مېلمسهتون
ته د ورننوتلو تکل وکهړ  ،پهه خيهالونو که ډوبهه او ددې تصهور يه وکهړ
چ رستوف به له دې سره د ديدن په مهال دې ته څه وايي .دې په زړه ک
ه ههه ځوابونههه هههم راجههوړ کههړل چه دا بههه يه ه ههه تههه وايههي .دغههه خبههرې،
ځوابونه او مرکه دې تهه يها خهورا سهپل وبرېښهېدل او يها دداسه ژورې
مهنی در لودنکي وو چ ددې سر ،نه پرې خاللېده ،خو له هر څه نهه دا
ډېره له دې ويريده چ د رستوف په ليهدو دا خواشهين نهه شهي .ه ه دا
احساسوله او دا هڅه ي کوله چ دا س ونه شی .ه

تصهور کهاوه کهه

داس وشي ،ددې راز به څرګند شي.
د يکشنب په ور چ کله شهزادګن ماريا له کليسها راسهتنه شهوه،
چوپړ مېلمستون ته راننوت او ه

ته يه د ګهراف رسهتوف د راننوتلهو

خبر ورکړ .ه ه ددې زيرت په اوريده ورخطا نه شوه او يوازې يه اننګهي
لږ څه سره او په سترګو ک ي لږه نوې ځلېدونک ځال وځلېده.
شهزادګن ماريا وويل :
ترورې تا ه ه وليد ؟شهزادګن ماريا دغه خبره پهه داسه آرامهن وويلهه چه خپلهه ههم نهه
پوهېدله ،څنګه ه ه ددې خبرې په وخت ک داس آرامه او طبهی پات
شوه.
کله چ رستوف کوټ ته راننوت ،شهزادګن ددې لپهاره سهر يهکته
واچاوه چ مېلمه ته ي وخت ورکړ ،له ترور جان سره روغبهړ وکهړت او
وروسته کټ مټ په ه

شېبه ک چ نيکوالى رستوف (مېلمه) دې ته

م ور واړاوه  ،سر ي راپورته او پهه يهو ځلېهدونکي غل هل يه د ه هه
سترګو ته هرکلی ووايه .په يکلي انداز ،بشپړ ډاډ او يکل موسکا پر
شون و ،پاڅېده او خپل يهکلی الس يه پهه مهربهانن د رسهتوف خواتهه
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ور وړاندې کړ او داس يو آوازي چ د لومړت ځل لپاره په ه ه که يهو
نههوى سههندريز  ،تههود او د ګوګههل لههه تلههه راپاڅېههدونکی د يههځتوب غههږ
اوريدل کېده ،له ه ه سره خبرې پيل کهړت .پې لهه بهورى يهن ،ههم چه پهه
مېلمستون ک وه ،په شل او تهب ي شهزادګن ماريا ته کتهل .ه هه
چ خپله د ناز ماهره وه ،تصور ي هم نه شو کهوالى ،چه شههزادګن لهه
ه ههه نارينههه سههره لههه دې نههه زيههات پههه نههاز  ،ادآ او ځيرکتيهها وغږېههږت چ ه
غواړت دا ي خويه شي.
پې ل بورى ين له ځانسره وويل :
 يا تور رنل ورسره يه لګي او يا په ريهتيا يهکل شهوې ده او زمهاورته پام نه و .له ه ه غوره داده چ ددې دا غږيده او خوځېده څومره پهه
زړه پورې شوت دت.
که شهزادګن ماريا کوالى شهواى پهه ه هه وخهت که پهه دې اړه فکهر
وکړت ،ه ه به له پې ل بورى ين ،نه ال زيات په ځهان که راغلهي بهدلون
ته حيرانه شوې واى.
له هماغ شهېب چه شههزادګن ماريها دغهه مهربانهه او ګرانهه بشهره
وليدله .په ه

ک د ژوند يوه داسه نهوې تلوسهه را وپاريهده چه ه هه

يهه ددې لههه خويهه پرتههه خوځېههدا او غږيههدا تههه هڅولههه .د رسههتوف د
راننوتو سره سم د ه

څېره بدلهه شهوه .د فهانوس د مهنځ د انځورونهو پهه

شان چ ال رويانه شوى نه وت  ،تهول رنګارنهل انځورونهه اوکهږې وږې
هنرت کري ي تورې او ب مانا برېښي ،خو وروسته له ه ه چ د ه هه
شهههمهه ولګېهههږت ناڅاپهههه د ه هههه فهههانوس به ه سهههارې او حيرانهههوونک
يههکالوې راڅرګنههدې شههي .د شهههزادګن بشههره هههم همداس ه چههور بدلههه
شوه ،ه ه سپېڅلی او روحاني اور چ ددې په ګوګل که لګېهدلی و او
دا د ه

له تودوالي نهه ژونهد وه ،د لهومړت ځهل لپهاره ددې پهه بشهرې
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ک ه را څرګنههده شههو .د ه هه ټههول روحههاني او ددې پههه ګوګههل ک ه ټولههه
لېوالتيا چ دې خپله هم له ه

نه کرکه لرله ،له ځانهه خوابهديتوب ،نها

خويهههي ،د ه هه زوريهههدن او غهههم ،رحهههم تهههه هڅهههه  ،اطاعهههت ،مينهههه او
سريهندنه ،ټههول اوټهول اوس ددغههو يهکلو ځلېههدونکو سهترګو ،لههه يههوې
يههکل موسههکا سههره مههل ،د ه ه د نههازک څېههرې پههه ګههوټ ګههوټ ک ه
راوځلېدل.
رستوف ټول دغه څه داس رويانه او څرګند ليهدل چه ګهواک ټهول
عمر ده ،ه ه پېژندله .ه ه داس انګېرله چه دده تهر مخه والړ څهوک،
چور بل څوک او تر ټولو ه و کسانو نه چ ده پهه ټهول ژونهد که پېژنهدل
او يا ي ليدلي وو ،غوره او لوړ دى ،آن تر ه و غوره هم ده .خبهرې اتهرې
خهههورا سهههاده او موضهههوعات ههههم ورځنهههي وو .هرومهههرو دجګهههړې خبهههرې
راپاريدې او دهر وخت په شان د خواشينن په څرګندلو ک ال زياتېدې.
دغه راز د شهزادګن ماريا او رستوف د وروستي ديدن خبره ههم رايهاده
شههوه ،خههو رسههتوف هڅههه کولههه چ ه خبههره بدلههه کههړت .د والههي دمهربههان
يههځ يادونههه وشههوه او د نيکههوالى او شهههزادګن ماريهها خپههل خپلههوان
رايادشول .شهزادګن ماريا د خپل ورور په هکله نه غږېده ،خو کله چه
ي ترور د اندرې يادونه وکړه ،ه

خبهره بدلهه کهړه .دا څرګنهده خبهره وه

چه ه ه کههوالى شههول د بههل هههر چهها پههه شههان د دود لههه مخه د روسههي د
بدمرغن په هکله څه ووايي ،خو دې ته ورور تر هر چا او هر څه نه زيات
ګران و .ه

نه شو کوالى او نه ي غويتل د ه هه پهه اړه هسه کهوم څهه

ووايي .د نيکوالى دې ته پام شوچ په ټهوليز ډول ه هه ځيرکتيها او پهام
چ دده په خټه ک نهه ليهدل کېهده اوس پهه ده که راڅرګنهد شهوى دى .د
شهزادګن ماريا په کړو وړو يه پوهېده او ه هه څهه چه ده ليهدل ،دى ال
په دې ډاډه کاوه چ شهزادګن ماريا په خپل ډول ک يو ب سارې او له
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نورو توپير لرونک ده .نيکوالى هم کټ مټ لکه د شههزادګن ماريها پهه
څېر ،کله چ د ه ه په اړه خبرې کېدې او آن کلهه چه د ه هه پهه اړه فکهر
کېده تل سور اويهته او ورخطها کېهده ،خهو لهه ه ه سهره او د ه ه پهه
وړاندې نيکوالى ځان چور آرامهه او خپلواکهه احساسهاوه .ه هه بهه پهوره
ه ه څه نه ويل چ د غږيدا لپاره ي چمتو کهړت وو ،بلکه ه هه څهه يه
چ هماغه شېبه خيال ته ورتلل او خوچ ي و ،هماغه ي ويل.
نيکههوالى پههه دغه لنه ې کتنههه که لکههه ه ههه شههان چه هههر ځههاى که
ددغوکتنو په وخت ک ماشوم هلته وت ،کله چ چوپتيا خهوره شهوه ،د
سردار اندرې زوى ته ور وړاندې شو ،پر ه ه ي الس تير کړ او ترې وې
پويتل چ غواړت د سواره پو افسر شي ؟ ه ه يه پهه منګولهو که را
جل کړ ،په خوين ي راتاو او په دې شېپه ک ي شهزادګن ماريا تهه
وروکتهههل .د شههههزادګن ماريههها ،مهربانهههه او لهههه نيکمرغننهههه پاريهههدلی
غل ل ،دده دخوي نارينه په غېږ ک د ټينل شوت ماشوم نه ،نه جال
کېده .د نيکوالى دې غل ل ته پام شو او داسه وبرېښهېده چه د ه هه
په مانا پوه شوى و .دى د ه ه له خونده تل سور شو او په خورا خويهن
او مهربانن ي د ماشوم يکلول پيل کړل.
شهزادګن ماريا د خپل پالر د مړن د وير له امله ههېس چېهرې نهه تلهه
او نيکوالى هم دا غوره وګڼله چ د ه وى کره تل راتل ونه کړت ،خهو
دوالهههي يهههځ خپله ه ريبهههار تهههه دوام ورکهههاوه .ه ه ه نيکهههوالى تهههه د
شهزادګن ه ه خبرې کولي چ ه

د ه ه په اړه له دې سره کړې وت او

شهزادګن ماريا ته يه ه هه مينهه نهاک او يه وينهاوې وريهادول چه
نيکوالى به خپلو خبرو ک ه

ته کړې وې ،نو له همدې امله ي داس

الره جوړه کړه چ دغه دواړه پهه کليسها که تهر لمهانځن مخکه د پها
سره يوازې پات شي.
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که څه هم نيکوالى د والهي يهځ تهه وويهل چه شههزادګن ماريها تهه
هېس ډول مينه ناک خبرې ونه کړت ،خو دا وعده ي وکړه چ کليسا تهه
به ورسره الړ شي. . . .
له شهزادګن ماريا سره تر دغ کتن وروسته که څه ههم د نيکهوالى
د ژوند په بهېهر که کهوم بهدلون ران هي او هماغهه شهان پهات شهو ،خهو د
ژوند پخواني خوندونهه ،ټهول د ه هه لپهاره به خونهده شهول .ه هه زيهاتره
وخت د شهزادګن ماريا په هکله په فکر کولو ک تيراوه ،خو دغهه فکهر
هس نه و لکه د ه و نبونو په اړه چ ده به په بن ارونو ک لېدل او نه
په ه ه ډول چ ده به ډېر وخت او په يو ډول مينه نهاک تلوسه د سهونيا
په اړه فکر کاوه .ه ه لکه ه ه شان چ د هر يهه ځهوان خيهال وت او ههرې
نبلهن تهه د خپله راتلهونک يهځ پههه توګهه ګهورت ،ههره يهه نبلهن پههه
خيالونو ک خپ لهه يهځه ګڼهی او لهه ه ه سهره د ګه ژوندچرتونهه وههي،
فکر کاوه :
چهه سههپين اوږد کمههي

پههه غههاړه ،سههماوار تههه ناسههته ،د يههځ د

ماشومانو ګاډ ي داس  ،ماشومان ي هسه  ،دمهور او پهالر اړيکهي
ي څنګه او څنګه او نور او نور. . . .
د راتلونکي په اړه دغو خيالونو ډېر خونهد ورکهاوه ،خهو کلهه چه بهه
ه ه د شهزادګن ماريا په اړه چ ده تهه يه ريبهارت کېهدونک وه ،فکهر
کاوه ،له ه

سره ي د ګ ژوند په اړه هېس فکر هم نه شهو کهوالى ،ه هه

که په دې اړه د فکر کولو هڅه هم کوله  ،هس به پهايل ورتهه برېښهېده
او دغو خيالونو ه ه خواشينی کاوه.
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د بههههارادينو د جګههههړې ،زمههههوږ د پههههو د بههه سههههارت مههههرګ ژوبلهه ه
وحشتناک حالت او تهر دې ههم ال وحشهتناکه د مسهکو د تسهليمن خبهر،
ورونژ ته د سپتمبر په نيمايي ک راورسهېد .شههزادګن ماريها د ورور د
ټپههی کېههدو خبههر يههوازې پههه ورځپههانو ک ه پههه داس ه ډول ولوسههت چ ه د
پېښهېدو د ځههاى پههه اړه يه  ،هههېس ډول مهلومههات نههه درلههود ،خههو بيهها هههم
ه

پريکړه وکړه چ الړه شي او ه ه ولټوت
نيکوالى له شهزادګن ماريا سره له کتنه پرتهه دا خبرونهه لهه بهل چها

واوريدل.
نيکوالى چه د برادينهو دجګهړې  ،پهه تېهره بيها د مسهکو د تسهليمن
خبههر واوريههد ،نههه نههاهيلی شههو ،نههه پههه قهههر او نههه يه دې تههه ورتههه نههور څههه
احساس کړل ،خو ناڅاپه ه ه داس خواشيني ،د وجدان نا آرامي او لهه
ځان سره شرم احساس کړ چ نور ي په ورونژ ک ځانتهه د ناسهت ځهاى
نه ليد .ه ه ته ټول خبرې يو ډول السي او ناريتين برېښېدې ،ه ه نه
پوهېده چ پر دغو خبرو او کړو وړو ک څنګه قضاوت وکړت او داس
ي انګېرله چ يوازې په غونه که بهه ده تهه ههر څهه بېرتهه څرګنهد او پهه
ډاګههه وبرېښههي ،ه ههه غويههتل چه پههه چټکههن د آسههونو پېريههدل پههاى تههه
ورسههوى .کلههه نهها کلههه پرتههه لههه هههر ډول پلم ه او ناح ههه خپلههو چوپړانههو او
ياورانو په قهريده.
له ورونژه د رستوف له تګه څو ورځ مخک په جګهړه که د روسهي
پو د برې وياړ ،په کليسا که د دعها او منهت دار د مراسهمو د نيولهو
په وخت که ه هه څهو کتهاره تهر شها ودريهد ،پهوځي دريهځ تهه پهه پهام ،پهه
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بېالبېلو خيالونو که ډوب  ،د مراسهمو تهر پايهه همالتهه والړ پهات شهو.
کلهههه چه ه دعههها پهههاى تهههه ورسهههېده ،د والهههي يهههځ ه هههه خپله ه خواتهههه
وروغويت.
ه

د سر په يوريدو ،ه

يځ ته چ تورې جام يه اغوسهت

وې ،اشاره وکړه او وې ويل :
شهزادګن دې وليده ؟نيکههوالى سمدالسههه شهههزادګن وپېژانههده  ،خههو نههه د ه ه د م ه لههه
څنګه چ لهه خهولن نهه راڅرګنهد و بلکه د ه هه ډار ،رحهم او احتيهاط د
احسههاس لههه مخهه چهه د ه هه پههه ليههدو ،دده پههه زړه کهه راوپاريههده.
شهزادګن ماريا په څرګنده په خپلو خيالونو ک ډوبه وه او د کليسها نهه
تر وتلو مخک ي پر خپل ټټر او تندت بيا للي انځور کړ.
نيکوالى پهه حيرانهن د ه ه مه تهه کتهل .دا هماغهه څېهره وه چه ده
پخههوا لېههدل وه ،د ه ه پههه بشههره که هماغههه تنههده تلوسههه ،روحههاني او
ګوګليزه رها لېدل کېده ،خو دا وار ه هه روحهاني رهها چهور بلهه رهها وه .پهه
ه هههه که ه دغهههم ،د نهههاهيل تلوسه ه او خواشهههينن تصهههوير انځوريهههده.
نيکوالى د پخوا بر خالف د شههزادګن پهه مخکه  ،پرتهه لهه ه هه چه د
والي د يځ الريوون ته سهترګه پهه الره شهي ،خپلهه ه ه تهه ونېهږدې
شو ،دې ته په نه پام سره چ دلته په کليسا ک له ه
يه دى که بد ،له ه

سره خبرې کول،

سره ي خبرې پيل کړې او ورته وې ويل :

ده ددې د مههاتم او ويههر اوريههدلي او د زړه لههه کههوم ه هه تههه خپلههه
خواشيني څرګندوى.
همدا چ ه
هممهاله د ه

د ه هه غهږ واوريهد .ناڅاپهه د ه ه څېهره وغوړيهده او
پر بشرى د غم او خوين څپ را خورې شوې.

رستوف وويل :
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 غهههواړم تاسهههو تهههه يهههو خبهههره وکهههړم او ه هههه دا کهههه سهههردار انهههدرىنيکواليههوويچ ژونههدى نههه واى ،ديههوه پههوځي قومانههدان پههه توګههه بههه پههه
ورځپانو ک د ه ه د مرګ خبر خپور شوى واى.
شهزادګن که څه هم په دې نه پوهېده چ ه ه څه وايي ،ه هه تهه يه
کتل ،خو د ه ه په څېره ک د غم او خواشينن د حالت له څرګنديدو ي
خوند اخېست.
نيکوالى ويل :
 مهها د ګههولن ( ورځپههانو ليکلههی السههي بههم ) د لګېههدو نههه ډېههر ټپونهههليدلي .ه ه يا هماغه شېبه انسهان وژنهي او يها خهورا سهپل وت .زه هيلهه
لرم چ هر څه يه دت او په دى ډاډه يم. . . .
شهزادګن د ه ه خبرې پرې کړې او وې ويل :
 دا څه وخت دى . . .د ګبڼن له امله ي خپله خبره پاى تهه و نهه رسهولهاو په يوې درنن او به زړه پورې خوځېدا ي ( د بل هر کار په شهان چه د
ه ه په مخک بهه يه کهاوه ) د درنهاو پهه نښهه ه هه تهه وکتهل او خپله
ترور پس الړه.
په دغه مايام نيکوالى هېس چېرې نه الړ ددې لپاره په کهورک پهات
شو چ دآسونو له پلورونکو سره ،خپل حسابونه خالص کهړت .کلهه چه
ي دغه حسابونه خالص کړل ،که څهه ههم بهل چېرتهه دتهل لپهاره ناوختهه
شوې وه ،خو د ويديدو لپاره هم ال وخته وه .نيکوالى تر ډېرې پهورې پهه
خپلههه کوټههه که وړانههدې وروسههته ګرځېههده راګرځېههده ،د خپههل ژونههد پههه
هکلههه ي ه فکههر کههاوه .دغههه حههال او دا فکرونههه ،د ه ههه پههه ژونههد ک ه کههم
پېښېدل.
شهزادګن ماريا ،دسمولينسل پهه څنه و که  ،د ه هه پهر زړه خهورا
خوږه اغيزه کړې وه .دا چ دى ه ه وخت دلومړت ځل لپاره له ه
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سهره

مخام شوى و ،دا چ دده مور شهزادګن ده ته ،ديوې ب اي نهاوې پهه
توګههه يههوول وه ،دا ټههول ددې المههل شههوت وو چ ه دى هههم پههه ځههانګړت
توګه ه

ته پاملرنه وکړت.

د ورونژ په يار ک يه لهه ه ه سهره کتنهه نهه يهوازې هسه اغيزمنهه
بلک ه خههورا اغيزمنههه وه .نيکههوالى د ه ه روحههاني او اخالقههي يههکال
حيران کړى و  .په هر حهال ه هه تکهل کهړى و چه لهه ورونهژه الړ شهي او دا
تصور ي هم نه کاوه چ له ورونژه ،تل او له شهزادګن ماريا سره لهرې
کېدل به دى وزوروى ،خو په کليسا که لهه شههزادګن سهره دده ديهدن ،
تهههر ه هههه څهههه چهه دى ورتهههه هيلهههه منهههد و ،پهههر ده زياتهههه اغيهههزه کهههړې وه.
(نيکوالى دا احساسول ) تر ه ه څه نه زيات چ ده د خپل آرامن لپاره
غويتل .دا رنل الهوت تانهده او غمبنهه څېهره ،دا رويهانه غل هل ،دا
نرمه او يکل خوځېدا او تهر ټولهو ال غهوره دا ژور او مينهه نهاک غهم چه
ددې د څېرې په ټولو نښو او کريو ک څرګند و ،دى زوراوه او لهه ه ه
سره خواخوږ او په هر څه ک ګ يدو ته لمساوه .نيکوالى رسهتوف پهه
نارينو ک د لوړ روحاني حالت د ليدو زغم نه الره ( نو له دې کبلهه د ه هه
سردار اندرې نه خويېده ) ده دغه فلسفي غمبن حالت سپکاوى ګاهه،
مګر د شهزادګن دغه غمبن حالت ،د ه

د ه ه ژوره روحهاني آرامهي

څرګندوله چ نيکوالى ه ه نه پېژانده ،خو په ده ي سخت اغيز کهاوه،
ه ه له ځانسره ويل :
بايد يکل نبلن وت ! کټ مټ د يهاپېر پهه شهان ! وله زه آزادهنه يم ؟ ما ول له سونيا سره په اړيکو ک تلوار وکړ ؟
ناببره او ب ارادې ي په خيال ک يوه پرتله وکړه ،به وزلهي يهو پلهو
او ه ه روحاني ب ايتوب چ نيکوالى خپله نه درلهوده ،بهل پلهو  ،نهو لهه
دې کبله ه ه دغه روحاني به ايتوب تهه پهه ډېهره درنهه سهترګه کتهل .ه هه
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ددې تصور وکړ که دى اوس آزاده واى ،څه به شوت واى ؟ څنګه به ي د
ريبارت کوله ؟ څنګه به ه ه ددې يځه واى ؟ نه ،نه ،ده ددغهه شهان

ه

يو حال تصور نه شو کهوالى .د ه هه زړه رېږديهده او کهوم رويهانه تصهوير
يه تههر سههترګو نههه ورتههه .ه ههه لههه سههونيا سههره د ګه ژونههد تصههوير ،پخههوا
انځور کړى و ،ددغه خيال انځور خورا ساده ،مګر رويهانه و ،ټهول ه هه
څه چ په دغهه خيهال او انځهور که و ،دى پهرې پوهېهده ،ځکهه ه هه دده
دخيال زېږنده وو ،ځکه ه ه سونيا يه پېژنده ،د ه

په ټولهو کهړو وړو

او عادتونو بلد و ،خو د شهزادګن ماريا تهر څنهل راتلهونکی ژونهد دده
لپاره نا آشنا و ،دى پرې نه پوهېده او تصور ي هم نه شهو کهوالى ،ځکهه
ده ه ه نه پېژندله او ده ته يوازې ګرانه وه.
د سونيا پهه اړه تصهور او خيهال تهل رنګهين او لوبهو تهه ورتهه و ،خهو د
شهزادګن مارياپه اړه تصور ه هه تهه تهل ګهران او وحشهتناک و .ه هه تهه
ورياديدل:
 څنګه ه ه په دعاووک ډوبېږت !داس يکاريده چ د ه ه ټهول روا پهه دعهاووک ډوبېهږت .ههوک ،
دا ه ه دعاوې دت چ غرونه رغونه خوځوت .زه پهه دې ډاډمهن يهم چه د
ټول دعاوې به قبول شي او بيا وروسته ورياد شول :

ه

 ول زه د ه ه څه لپاره چ غواړم ي  ،دعا نه کهوم ؟ زه څهه غهواړم ؟له ه

ژب او وعدې ژغورنه چ ما سونيا ته ورکړې ؟

د والي د يځ خبرې وريادې شوې او له ځانسره ي وويل :
 ه ه ريتيا وايي چه لهه سهونيا سهره زمها واده کهول بهه لهه بهدمرغنپرته بل هېس څه نه وت .مور به م له غمه مړه شي .زما مور به له غمه مهړه
او د پالر چارې به م تاال واال شي .وحشتناکه ګه وډت .ماتهه ګرانهه ده،
خو ه ه شان چ يايي ،ماته ه ه ګرانهه ههم نهه ده .ناڅاپهه يه پهه دعهاوو
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پيل وکړ:
 لويه خدايه مها لهه دغهه وحشهته وژغهوره ! لهه دغه به الرې نهه مهخالص کړه !
ددعاوو په مرسته کهول شهو ،غرونهو وخوځهو ،خهو ددې لپهاره بايهد
ايمان ولرو او هس تش دعاوې ونه کهړو .ه هه شهان دعهاوې چه مها او
ناتاش په ماشومتوب ک کول  ،د سارت په توګه موږ به ويل :
 يا خدايه واورې په خوږو بدل کړې !او بيا به موږ انګړ ته ورمن ه کهړې چه واورې پهه خهوږو بهدل شهوې
دې او کنه ؟
خو اوس ددغهو شهيانو لپهاره دعها نهه کهوم .تهر دې خبهرو وروسهته يه
خپهههل پيه ه يهههوې خواتهههه کېښهههود او السهههونه يه ه دعههها تهههه برابهههر کهههړل،
دسههپېڅلي شههمايل تههر مخ ه ودريههد او دعهها تههه برابههر شههوت السههونه ي ه
شهزادګن ماريا ته ددعا لپاره پورتهه کهړل  .ه هه ال ډېهر وخهت دعها نهه وه
کړې چ اويک يه پهه سهترګو که را ډنه شهوې ،سهاندو تهه يه غهاړه
کېښکوده ،خو په دې وخت ک الورشکا چ څو ليکونه ي په الس ک
وو ،کوټ ته راننهوت .نيکهوالى پهه چټکهن خپهل آواز بهدل کهړ او غږيه
وکړ:
احم ه ! ما چ غږ نه وى در کړت ول راننوزې ؟الروشکا په خوبولي آواز وويل :
 د والي د يځ نه راغلی  ،تاسوته زيرى لرت ،تاسهو تهه يه ليکونههراوړت دت.
-يه ده ،يه ده ! ليل کېږده ،درځه الړشه !نيکوالى دوه ليکونه واخېستل ،يو ي دمور او بل ي د سونيا و.
ه ه ،ه هه ليکونهه د ليکهدود او د سهونيا د قلهم لهه نښه وپېژنهدل .د
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ليل څو کري ي ال لوست نه وې چ د ه ه رنل والهوت او سهتر ګه
ي له ډار او خوين نه ووت  ،ه ه په لوړ آواز وويل :
 نه ،نه دا ناشون ده !ه ه ته ځمک ځاى نه ورکاوه .بيا ي ليل پهه ځيهر ولوسهت ،يهو وار
ي بيا اوږې پورتهه واچهول  ،السهونه يه څنه وههل .پهه داسه که چه
خوله ي وازه پات وې او سترګ ي په تېهږو بهدل شهوې وې ،د کهوټ
په منځ ک هل او حيران ودريد .ه ه ،ه ه څه چ يوه شهېبه مخکه پهه
دعا ک لهه خدايهه غويهتل ،قبهول شهوت وو .ه هه پهه دې ډاډ درلهود چه
خداى به ي دعا قبوله کړت ،خو ه ه له دې نه داس حيران او هل پل
شوى و چ ګواک کوم ب سارت څه تر سهره شهوت وت .داسه برېښهېده
چ په ژوند ک ي هم ددغه شهان يهو څهه پېښهېدو تهه انترهار نهه درلهود.
داس چ ګواک دده ددې هيل داس تر سره کېدل ،ددې يودنه کوله
چ ه دا د خههداى پههه دربههار ک ه دده ددعهها د قبلېههدو لههه املههه نههه بلک ه يههو
تصادفي خبره وت.
دا د ه

غوټن غوړيدل و چ د رستوف د آزاد زېرى ي راوړ .دا

غوټههه د سههونيا پههه دغههه ناڅههاپي ليههل (د نيکههوالى لههه نرههره ) پرانسههتل
شوې وه ،ه

ليکلي و:

وروسههتی بدمرغههه حالههت ،پههه مسههکو که د رسههتوفيانو د کههورنن د
ټول شتمنن تاال واال کېدل ،د ګرافين ه هه هيلهه چه پهه وار وار سهره
يهه ويلههي و چهه نيکههوالى دې لههه شهههزادګن بالکونسههکايا سههره واده
وکړت ،دده خپله چوپتيا او سوړوالی ،دې ټولو او ټولو(سهونيا) دې تهه
اړوزت چ له خپل ژبه او وعهدې سهترګ پټه کهړت او نيکهوالى تهه د
ه ه بشپړه ازادت ورکړت.
ه

ليکلي و:
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" دا زما لپاره خورا گرانه ده چ فکر وکړم ،د ه ه کهورنن د غهم او
په ه و ک د ناندريو او ساليو سب شم چ زه خپل ژوند د ه هوى منهت
باره گڼم ،زما مينه يو ارمان لرت او ه ه د ه و کسانو نيکمرغهي ده چه
ماته ګران دت .نو نيکول

( نيکوالى) ،زه له تانه هيلهه کهوم چه ځهان لهه

خپل وعدې او ژب نه آزاد وګڼی او ډاډ ولرت چ هرڅه چه پېښهېږت،
ه ه به پېښېږت ،خو يو څه په ياد لره چ بل هېس چا ته به داس ګهران نهه
وت لکه ستاسو سونيا ته چ وې ".
دغههه دواړه ليکونههه د ترويڅ ه لههه يههارګوټي ليکههل شههوت وو .دويههم
ليل د ګرافين و .د ګرافين په ليل که د دوى د مسهکو د وروسهتيو
ورځههو د ژونههد حههال بيههان شههوى و .لههه مسههکوه وتههل ،د اورونههو لګېههدل او
ددوى د ټولو شتمنيو تاال واال کېدل .ګرافين پهه خپهل ليهل که دا ههم
ليکي و چ سردار اندرى له نهورو ټپيهانو سهره يهو ځهاى لهه دوى سهره پهه
همههدې کههاروان ک ه مههل و .ه ه ليکلههي و چ ه د ه ههه روغتيههايي حالههت
خورا ګوايمن و ،خو اوس داکتر ورته ويلي دت چ د رغېدو ډېره هيلهه
يه ه پيهههدا شهههوې ده .دې يهههادون کهههړې ده چه ه ناتاشههها او سهههونيا لکهههه د
روغتياپالو په شان د ه ه پالنه کوله .
نيکهوالى لهه دې ليکونهو سهره يهو ځهاى ،بلهه ور د شههزادګن ماريها
ديدن ته ورغي .نه ماريها او نهه نيکهوالى يهوه ههم پهه ليهل که پهه دې اړه
چ په ليل ک ناتاشا د ه ه پالنه کوت ،خبره څه مهنی لرت ،يهوه خبهره
هههم ونههه کههړه ،خههو ددغههه ليههل لههه برکتههه و چهه ناڅاپههه نيکههوالى ،لههه
شهزادګن ماريا سره ځان داس نېږدې وګاهه چ ده

او ځان تهر مهنځ

ي څه کم د خپلو اړيکي احساس کړل.
بله ور نيکوالى ،شهزادګن ماريا  ،د يارسالو يهار تهه بدرګهه کهړه
او څو ورځ وروسته دى خپله هم خپل غون ته الړ.
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نيکههوالى تههه د سههونيا ليههل چ ه د ه ههه ددعهها د قبههولن نښههه وه ،د
تريوڅيا ،په يار ګوټي ،که ليکهل شهوى و .پهه دې ليهل که لهه کهوم
ب اي پې ل سهره واده کهول د مشهرې ګرافينه د خيهالونو د انځوريهدو
څرګندونه کوله .ه ه په دې پوهېهده چه سهونيا پهه دې الره که تهر ټولهو
لوى خن دى ،نو له همدې کبله په دې کورک د سونيا ژوند ،ه ه هم پهه
تېره بيا د نيکوالى د ليل د تر السه کولو وروسته چه پهه ه هه که يه
په باګوچارووا ک له شهزادګن ماريا سره د خپل ليدن او مرست په
اړه ليکن کهړې وې ،ور تهر ور ګرانېهده .مشهرې ګرافينه  ،ههره شهېبه
سونيا زوروله او د ه

د زورولو لپاره ي له هرې پلم کار اخېست.

له مسکوه تر وتلو څو ورځ مخکه  ،مشهره ګرافينهه چه لهه حهاالتو
او پېښهههو خوابهههده شهههوې وه ،سهههونيا ځانتهههه ور وغويهههته او د ه ههه د
مالمتولههو پههر ځههاى ي ه پههه ژړا لههه ه ه نههه غويههتنه وکههړه چ ه پههه يههوې
سريندن او قربانن ،لهه نيکهوالى سهره خپهل اړيکهی وشهلوت او پهه دې
توګه د ه و يو حهق پهر ځهاى او ادآ کهړت چه لهه دې سهره پهه دې کهورک
شوت دت .ګرافين سونيا ته وويل :
تههر ه ههه چ ه لههه ماسههره ژبههه ونههه کههړې ،زه بههه هېڅکلههه آرامههه نههه شههم.سونيا په ژړا شوه ،لکه دلېونهو پهه شهان يه سهاندې وهله او پهه ژړا ژړا
ي ويل ،هر ه ه چ دوى غواړت ،دا به ي تر سهره کهړت ،خهو بيهاي ههم
په ډاګه او زغرده څه نه ويل .ه

نه شهو کهوالى ،د زړه پهه تهل که  ،ه هه
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څه ومني چ کېهدونکي دت  .ه ه نهه غويهتل ځهان لهه ه ه کهورنن نهه
ځهار نهه کهړت چه دې تهه يه ډوډ ورکهړې وه ،دا يه روزله وه ،ه هه د
نورو د نيکمرغن لپاره د ځان ځارون سره روږدې وه .پهه ه ه کهورنن
او کههورک  ،د ه هه دريههځ داسهه و چهه يههوازې د سههر يههندن او ځههان
ځارون له الرې ي کهوالى شهو ،خپله يهيګڼ ويهيي .ه هه لهه دې کهار
سهره رږدې شهوې وه او دا کهار يه خويههېده ،خهو پخهوا دا داسه عههادت
شوې وه او منل وه چ له هر څه نه پهه انکهار سهره ،دا د ځهان او نهورو تهر
نرر نه يوازې يه برېښي بلک له نيکوالى سره د واده کولو وړتيها پيهدا
کوت .نيکوالى ،ه
ه

ته په ژوند ک تر هر چانهه زيهات ګهران و .دا وار لهه

نه هيله کېده چ  ،له ه ه چا نه تېهره شهي چه دې د ه ه د الس تهه

راوړلو لپاره ي دا ټول هڅ او سريندن کړېه وې .لهه ه هه چها نهه دا
بايد تېره شوې واى چ ددې لپاره ي د ژوند مهنی لرله.
د لومړت ځل لپاره ه

دا احساس کړه ،ه ه کسان چ پر دې ي تهر

ټولو زيات حق درلود او ټول ژوند يه ددې خواخهوږت کهړې ده ،اوس دا
تر ټولو زيات په عذابوت او دا له ه و نه کرکه لرت .ه ه لهه ناتاشها سهره
ځکه کرکه پيدا کړه چ ه

په ژوند ک هېڅکله داس بدمرغي نهه وه

ليدل .

ناتاشا په ژوند ک له چا سهره سريهندن تهه اړتيها نهه لرلهه او تهل يه
نور د ځان لپاره سريندن ته اړ کړت وو ،خو له دې سره سره بيهاهم ټولهو
ته ګرانه وه .د لومړت ځل لپاره سونياناڅاپه داس احسهاس کهړه چه پهه
دې که لههه نيکههوالى سههره د ارامههن او سههپېڅل مينه نههه ،يههو سههوځنده
احساس ،چ له ت وا او مذهبي احساس نه هم لوړ و رالمسهېږت .سهونيا
چهه نههورو پههورې اړونههد ژونههد ،لههبر او زغههم ډکههه کههړې وه ،د همدغههه
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احساس تهر اغيهز النهدې پهه ناڅرګنهده او ټهوليزو خبهرو که ګرافينه تهه
ځواب ورکړ او تر ه ه وروسته ي هم هڅه کوله ،لهه ه ه سهره لهه خبهرو
اترو نه ډډه وکړت .ه

په توليزتوګه دا هيله لرلهه د نيکهوالى راتهل تهه

سترګه په الره شي .او له ه ه سره په دې ديدن ک نهه يهوازې اړيکهی ونهه
شلوت بلک د تل لپاره ي له ه ه سره ال ټينګ او خواږه کړت.
پههه مسههکو ک ه د رسههتوفيانو د کههورنن د وروسههتيو ورځههو د ژونههد،
سهتړياوو او لهه سهختيو ،پيهدا شههوت وحشهته ،ه هو نهاوليو خيههالونو او
زورونکههو فکرونههو چهه سههونيا زورولههه ،دا يهه تههر خپههل اغيههز النههدې
راوست وه .ه ه پهه دې خوشهاله و چه پهه خپلهو کهړو وړو بهه دغهه ټهول
ستونزې هېرې کهړې ،خهو کلهه چه ه هه پهه کهور که د سهردار انهدرى لهه
شتووالي نه خبره شوه ،سره لهه ه هه چه پهه ه هه او ناتاشه يه د زړه لهه
کههوم زړه خوږيههده ،خههو پههه زړه ک ه ي ه د خويههن او ويههرې يههوه داس ه
تلوسه پيدا شوه چ خداى دې نه کوت چ له نيکوالى نه جال شهي .ه هه
په دې پوهېده چ ناتاش ته يوازې سرداراندرى ګهران دى او هېڅکلهه
به د ه ه مينه هېره نه کړت .ه ه پهه دې پوهېهده چه کهه بخهت بيها پهه دې
سختو او وحشتناکو شرايطو ک ناتاشا او سردار انهدرى سهره يهو ځهاى
کړت دت ،بيا به يو بل ته ګران او ه ه وخت به بيا نيکهوالى د خپلهو لهه
کبله ونه شي کوالى ،له شهزادګن ماريا سره واده وکړى. . .
د لومړت ځل لپاره ،د رستوف کورنن د ترويڅکی په يار ګوټي ک
دمه وکړه.
ددغه ځهاى پهه مېلمسهتون که يه ه هوى تهه درې کهوټ ورکهړې .لهه
دغو درې کوټو نه ي يوه سردار اندرې ته جال کړل شوه .د ه ه ټپونهه پهه
دې ور تربل هر وخته يه وو .ناتاشا به له ه ه سره ناسته او د ه ه پالنه
به ي کوله .د ه ه دڅنل پهه کوټهه که  ،ګهراف او ګرافنينهه ناسهت او لهه
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ه ههه روحههاني سههره چ ه دپخوانيههو آشههنايانو او مرسههتندويانو ديههدن تههه
راغلههی و ،پههه خههورا درنههاوت ي ه د زړه خوالههه کولههه .سههونيا هههم همالتههه
ناسته او په دې تلوسه ک وه چ پوه شي ،سهردار انهدرې او ناتاشها څهه
سههره وايههي .ه ه د دروازې لههه شهها د ه ههو غههږ اوريههده .دسههردار انههدرې
دکوټ ور پرانتی و .ناتاشا په خورا تلوار او ګبڼهن لهه کهوټن راووتهه .د
ه

 ،ه ه کشي

ته چ د ه

په ليهدو پاڅېهد او خپهل اوږد لسهټونی

ي په کهي الس د تبهرک پهه هيلهه به وهل ،پهام نهه شهو .ناتاشها سهونيا تهه
رانېږدې شوه او ه ه ي له السه راونيوه.
ګرافين وويل :
 ناتاشا ،څه شوې ؟ دلته راشه !ناتاشا وړاندې الړه ،کشي

دتبرک په نښه الس پرې تېر کړ او ورته

وې ويل چ له خداى او د ه ه لهه سهپېڅلي بنهده(ولهی-پها )نهه مرسهته
وغواړت.
دکشي
او له ه

تر وتلو سمدالسه وروسته ،ناتاش سهونيا لهه السهه ونيهوه
سره درېيم کوټ ته الړه او ورته وې ويل :

سو نيا دا راته ووايه ،ه ه به ژونهدى پهات شهي ؟ سهونيا پهوهېږې،زه څومره نيکمرغه او څومره بدمرغه يم ! ګران سونيا ! د زړه سره ! هر
څه دپخوا په شان دت ،کاشک ژوندى پات شي.
د سونيا خواشيني تر خورلن ې لږه نه وه .سونيا هم دناتاشه لهه غمهه
او ه ه ته له سودا نه او هم د خپل خواشينن نهه چه هېڅهوک تهرې خبهر
هم نه و ،په سلګو سلګو ژړل ،ناتاشها يه يهکلوله ،ه هه يه آرامولهه او
ويل ي :
 کاشک ژوندى پات شي ،کاشک !هوک ! زه په دې پوهېدم ! د خداى شکر دى .ه ه بهه ژونهدى پهات5٠٠5

شي.
دواړو خورلنههه ې ،تهههر ژړا ،غږيهههدا او اويهههکو پهههاکولو وروسهههته،
دسردار اندرې د کوټ د دروازې پلو ته الړې .ناتاشه د کهوټ دروازه،
پرانسته او دکوټ د ننه ي ور وکتل .سهونيا د نيمهه پرانته دروازې پهه
خوله ک والړه وه.
سرداراندرې ،پر درې لوړلو بالښتونو پهروت و .د ه هه رنهل الهوت
بشره ،آرامه سترګ پټ او داس برېښېده چ په ارامن او منرمه سها
باسي.
سونيا په داس حال ک چ د خپل ترورزين الس راونيو ،ه ه يه
له دروازې لرې کړه او ناڅاپه چ ه کړه:
 آ ! ناتاشا !سونيا چ رنل ي تښتېدلی و او شون ې ي رېږديدې ،وويل :
دا ،هوک  ،دا . . .هماغه. . .ناتاش په کراره دروازه پورې کړه او له سونيا سهره پهه ګه ه د کړکهن
پلو الړه ،خو په دې ي ال سر نه و خالص چ څه ووايي.
سونيا له وحشت او خوين نه په ډک څېرې وويل :
 ستا ه ه وخت ياديږت چ په هينداره ک مه سهتا فهال ليهده .ه ههوخت د اترادنيا وختونه وو .ه ه ور د حضرت مسيح د زوکړې شپه وه.
ستا يادېږت چ څه مو وليدل ؟
ناتاشا چ له حيرته ي سترګن څلور شوې وې ،وويل :
هوک ! هوک !ه

ته په تته ورياديده چ سونيا ه ه وخت د سردار انهدرې پهه اړه

څه ورته ويلي و او يادونه ي ورته کړې وه چ ه ه په ک پروت ويني.
سونيا دوام ورکړ:
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يادېږت دت ؟ما ه ه وخت وليهدل او تاتهه مه ټهول وويهل ،تها او دونياشه تهه ،مها
وويل چ ه ه په کټ ک پروت دى.
ه ه پههه وار ،وار خوځېههدا د ه ههه پههه انځورولههو خپلههه ګوتههه پورتههه
کوله . . .او ويل ي چ ه ه په کټ ک پروت او سترګ ي پټ کهړې او
همداسهه ګالبههي څههادر تههرې تههاو دى ،ه ههه دت السههونه يهه پههر يههو بههل
کېښودل .ه

دا ويل او دم پهه دم د ه هه تصهويرول اوانځهورول زيهاتول

چه څههو شههېب دمخه يه ويلههي وو .ه هه شههېبه پههه شهېبه پههه دې ډاډمنههه
کېده چ دا هماغه څه دت چ دې پخوا په هينداره ک ليدلي وو .ه ه
پخههوا هههېس شههي نههه و ليههدلي او ه ههه څههه چه ه ههه وخههت د ه ه

هههن تههه

ورغلي و ،ه

د ټولو ه و شيانو په شان ريهتيا ګڼهل ،لکهه چه دې تهه

ورياديدل .ه

ه ه وخهت ويلهي و چه سهرداراندرې دې تهه کتلهي دت،

سردار اندرې دې ته موسېدلی دى او په ګالبي څادر ک ي سهر مهروړل
شههوى دى .دغههه شههيان دې تههه نههه يههوازې ورياديههدل ،بلک ه پههوره ډاډ ي ه
درلوده چ دې ريتيا ليدلي دت. . .
وپويتل:

ناتاشا په خيالو ک ډوبه وه ،ه
 -نو دا ټول څه مانا لرت ؟

سونيا خپل سر په السونو ک راټينل کړ او وې ويل :
 آو ،څه ووايم ،پوهېږمه چ دا ټول هس بابيزه خبرې دت.څو دقي

وروسته سرداراندرې زنل وواهه او ناتاشا د ه ه کهوټ

تههه ورغلههه ،خههو سههونيا پههه ګبڼههن او مين ه چ ه خههورا لههږ بههه ددې پههر زړه
راخوريههدل دکړکههن تههر څنههل پههات وه او پههه دې خيههال ک ه وه چ ه څههه
پېښېږت او څه کېږت.

***
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ه ه ور  ،ګرافين ددې وخت پيدا کړليهل وليکهي او پهه پهو که
يه خپههل زوى تههه ولېههږت .کلههه چه سههونيا د ګرافينه لههه څنګههه تېريههده،
سري راهسل کړ ،په کرار او لړزيدونکي آواز ي وويل :
 سونيا ،ته نيکولينکا ته څه شي نه ليکي ؟او سونيا دعينکو له شا نه ،د ه

په ستومانه سترګو ک ټهول ه هه

څه ولوستل چ ګرافين غويهتل سهونيا تهه ووايهي .پهه دې کتهوک ههم
زار وې هم وېره ،هم له ه ه څه نه شرم چ دې ي ويل غويهتل او ه هه
کرکه چ که ددې د خبرو د نه منلو له امله به دې څرګندوله.
سههونيا ګرافين ه تههه ورنېههږدې او د ه ه پښههو تههه پههه ګون ه و ګون ه و
شوه ،د ه

الس ي يکل کړل او وې ويل :

 ليکم ي مورجان !سونيا ه ه ور له ه ه څه نه چ پې

شوت وو ،په تېره بيا د ه ه له

رازه ډک اټکههل نههه چهه دا پههرې پههوه شههوې وه ،نرمههه شههوې ،لههه تلوسههو
پاريدل او زړه ي له مينه مسهت شهوى و .اوس دا پهه دې پهوه شهوې وه
که د ناتاشا او سرداراندرې اړيکي بيا تهازه شهي ،نيکهوالى بهه حهق و نهه
لههرت ،لههه شهههزادګن ماريهها سههره واده وکههړت ،داس ه ي ه انګېرلههه چهه
دسريندن او ريتينتوب ،ه ه روحيه چ په ژوند ک دا د ه ه لېوالهه
وه ،بيا د ه

ګوګل ته راستنه شهوې ده .تهورې سهترګ يه د ه هه سهتر

کار دسرته رسېدو ،له خبرتيا نه څو واره له اويکو راډک شهوې .ددغهو
اويکو له امله ي څو واره د ليل ليکل وځن يدل .ه ه ليهل وليکهه،
ليل نيکوالى ته ورسېد او موږ وليدل چ ه ه ي څنګه حيران کړ.
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۳
پهه ه هه پوسهته که چه پېيهر تهر څههارن النهدې و ،لهه ده سهره د ه ههو
افسههرانو کههړه وړه چهه دى يهه اسههير کههړى و ،لههه تربګنههن ډک ،خههو لههه
درنههاوت سههره مههل وو .داس ه برېښههېدل چ ه ددغههو مشههرانو افسههرانو او
سرتيرو په کړو وړو ک شل او ترديهد ځکهه ليهدل کېهده چه ه هوى پهه
دې نه پوهېدل چ دى څوک دى( .ه وى دا تصور کاوه ،نه چ ډېر لهوى
سړى وى)له دې سره هممهاله ه وى لهه ده سهره ځکهه تربګنهي کولهه چه
دوى ه ه سره جنګېدلي وو.
خو بل سهار چ کله پېيهره بدلهه او دپرونيهو افسهرانو او سهرتيرو پهر
ځاى نوى ه ه راغلهل .پېيهر داسه انګېرلهه چه دى ،ددغهو لپهاره ،ه هه
شان دپام وړ نه و ،لکه د ه و لپاره چ دى ي اسير کړى و .په ريهتياهم
دغهه څههورب او لههوى سههړى چه د روسهي بزګههرو کههالي يه اغوسههتي وو،
دنويړ پوځيانو لپاره ،ه هه چاالکهه ،چهټ ،سهړى نهه و چه د تهالنګرو پهه
وړاندې په مېړانه دريهدلی و ،د سهورو پوځيهانو سهره جنګېهدلی و او پهه
پرتمين غږ ي له لمبونه د ماشوم د ژغورن غږ کړى و ،ه ه د ه و لپاره
د اسيرانو په منځ ک  ٠2مه شمېره اسير و چ نه پوهېدل په تور او ګنهاه
د لوړ پوړو چارواکو په سپاريتنه نيول شهوى و .کهه د ه هه پهه څېهره که
کوم ځانګړې ،ځانګړتياوې ،وې ه ه دا وې چ ه ه ورخطا شهوى نهه
و  ،خههو پههه ب ه سههارت توګههه پههه خيههالونو ک ه ډوب و .پههه فرانسههوت ژبههه
پوهېده او داس يه پرې غږيهده چه د فرانسهويانو حيهرت يه پهاراوه،
خو سهره لهه دې ههم پېيهر ،ه هه ور لهه نهورو تورنهو اسهيرانو سهره پهه يهوه
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کوټه ک ځکه تېره کړه چ ددوى افسر ته  ،ه ه کوټه په کهار وه چه دى
يهوازې پههه که بنههدت و .لهه پېيههر سههره پههه کوټهه که روسههي بنههديان ټههول د
ټولن خورا خوار خلل وو .ه وى چ کلهه پهه دې پهوه شهول چه پېيهر د
مخورو له ډل نه دى ،له ده پردت ،پردت او ځان ي لهه ده نهه لهرې کهړ .پهه
تېره بيا چ کله ه وى په دې پوه شول چ پېير په فرانسوت هم غږېهږت.
پېير ځان ته د ه و له ملن و نه ډک خبرې په خواشينن اوريدې.
بله ور پېير ،له دې نه خبر شهو چه د فرانسهويانو لهه خهوا دوى ټهول
نيول شوت کسان به يار ته د اور ورته کولو له امله محکمه شي .درېيمه
ور ي پېير ،له نورو اسيرانو سره يوه کور ته چ هلته يو سپين برېتهی
فرانسوت جنرال ،دوه نور ډګهرواالن او ځېنه نهور فرانسهويان چه مټه
ي په ريښکيو تړله وې او پهه کوټهه که ناسهت وو ،وروسهتل .هلتهه لهه
پېير او نورو نه په داس ځېږه او ټينګه ژبه چه لهه ورځنهي انسهاني کهړو
نههه لههرې وه او پههه ټههوليزه توګههه پههه داس ه ژبههه چ ه قاضههيان لههه تورنههو نههه
پويتن کوت ،داس پويتن پيل شوې وې:
دا څوک دى ؟ چېرې نيول شوى دى او هلته ي څه کول ؟
او داس نورې پويتن .
دغه پويتن چ د ژوند داللي چارو لهه پويهتنو لهرې او دژونهد لهه
اللي ستونزو رابرکول ي هم له پامه غورځول  ،د ټولو ه و پويتنو په
څېههر چ ه پههه محکمههو ک ه کېههږت ،يههوازې ددې لپههاره وې چ ه محکمههه
کوونکي هدف ته د رسېدو لپاره بنسټ پيدا او دعوا هلته ورسوت چه
دوى وکوالى شهي ،تهورن کسهان محکهوم کهړت ،خهو همهدا چه تهورن بهه
داس کوم ځواب ورکهړ چه دتهورن محکومهول بهه يه ګرانهول ،دوى بهه
محکوميت ته ه ه جوړ شوت داليل لرې کړل او دخبرو اترو بهېر بهه چه
هر پلو الړ الړ بهه .پهردې سهربېره  ،پېيهر هماغهه احسهاس درلهود چه ټهول
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تهورن کسههان يه پههه ټولهو محکمههوک لهرت .ه ههه دا چه دى هههم حيههران و
چ  ،ددې ټولو پويتنو موخه څه ده ؟
پېيههر پههه دې پوهېههده چ ه ددغههو خلکههو د واک پههه منګلههو که راګيههر
شوى دى او يوازې د ه و د واک زور دى چ دى ي هلتهه راوسهتی دى.
ه ه په دې پوهېده چ يهوازې همهدې واک  ،دوى تهه دا حهق ورکهړى دى
چ له دوى نه پويتن وکړې او دوى يه  ،ه هوى تهه دځوابونوويلهو تهه
اړ کړت .ه ه په دې پوهېده چه ددې محکمهو يهوازينن موخهه داده چه
دى تورن کړت .نو له دې کبله څنګه چه واک و ،ه هه شهان يه کهړه وړه و
او واک د تورنولههو تکههل درلههود ،نههو ځکههه پههه محکمههه کهه پويههتنو او
ځوابونو ته هم اړتيا نه وه .داسه يهکاريده چه ټولهو يهوه موخهه لرلهه او
ه ههه دا وه چ ه بايههد تههورن ګنهګههار وګنههل شههي .پېيههر ددې پويههتن پههه
ځواب ک چ  ،دنيولو په وخت ک ي څه کول ؟ ځواب ورکړ:
ه ه ماشوم ي خپل مور او پالر ته رساوه چ د اور لهه لمبهو نهه يهژغورولی و.
بلههه پويههتنه دا و چ ه وله لههه غلههو او تههاالنګرو سههره الس او ګريههوان
شوت و ؟ ده ځواب ورکړ:
-دې د ه

يځ ساتنه کوله چ سپکاوى ورته شهوى و او دا د ههر

نارينه دنده بولي ،له ه

يځ دفاع وکهړت چه سهپکاوى ورتهه کېهږت

او تېرى پرې شوت وت .دا. . .
پرته له ه ه چ دى خپل خبرې پاى ته ورسوت ،دده خبرې ي ځکهه
ور ودرول چ پويتونکي په دې پويتنو ک خپل ارمان ته نه رسېدل.
ددې پويتن په ځواب ک چ :
د ه ه کور په انګړ ک چ اور ي اخېستی و ،څه کول ؟ه ه وويل :
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زه الړم چ وګورم ،له مسکو سره څه کېږت.او بيا ي د ه ه خبرې پرې کړې.
له ه ه نه ي دا نه پويتل چ چېرې روان و بلک دا ي پويهتل چه
ول د اور اخېستو په وخت ځاى ک و ؟
له ه ه نه ي بيا لهومړى پويهتنه وکهړه چه نهوم دې څهه دى ؟ ه هه پهه
لومړت ځل ورته وويلي و چ نه غواړى دې پويتن ته ځواب ووايي...
ه ه سپين برېتي جنرال چه اننګهي يه تهل سهره او تانهده څېهره يه
لرله ،په درنه او ترخه ژبه وويل :
 وليکه .دادې  ،دايه کار نه دى ،يه کار نه دى.په څلورمه ور د زوبوفسکي په کوڅه ک هم اور ولګيد.
پېير او ديارل

تنه نور تورن کسان ي د کريمسکي ګودر تهه بوتلهل

او ديوه سوداګر دګاډيو په سراى ک واچول .پېير ي چ کلهه د يهار لهه
واټونو او کوڅو نهه تېهراوه ،پهه يهار که د اورونهو د لګېهدو نهه د خهواره
شويو لوګيو نه ي سا بنده بنده کېده .هرې خواته به ي چه کتهل ،د اور
لمب وې .ه ه ،ال تر ه ه وخته پورې د مسکو ددې اورونو د لګېهدو پهه
مانا نه پوهېده او په خورا ډار او وېرې ي دغو اورونو ته کتل.
پېيههر ،د کريمسههکي د ګههاديو پههه دې سههراى ک ه  ،پههه څلورمههه ور د
فرانسوت سرتېرو له خبرونه پوه شو چه ددې برخليهل د مارشهال ه ه
پريکهړې پهورې اړه لهرت چه کېهداى شهي نهن سهباي وکهړې ،خهو پېيهر د
سرتيرو له خبرو نه په دې نه پوهېهده چه کهوم مارشهال  .داسه برېښهېده
چ د سرتيرو لپاره مارشال د واک تر ټولو لوړه او له رازه ډکه ک ه وه.
د اسههارت دغههه لههومړ ورځ ه  ،دسههپتمبر تههر اتم ه پههورې چ ه دغههه
اسيران ي د دويم ځل څېړنو او تح يق لپاره بوتلهل ،دپېيهر لپهاره خهورا
ګران او زورونک وې.
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د سپتمبر په اتمه ،ه ه افسر چ سرتيرو ه ه تهه ډېهر درنهاوى کهوت
او لهه همهدې نښههو داسه برېښههېده چه لههوړ پهوړى بههه وت ،دګهاډيو ه ههه
سراى ته راننوت چه اسهيران پهه که بنهديان وو .دغهه افسهر چه تصهور
کېده د سترې قوماندانن له افسرانو نه به وت ،کاغذ ي پهه الس که و.
د اسيرانو د سوب او ناسوب په نښه ي د ټولو او له ه هه ډله نهه دپېيهر
نومونه ( ه ه چا چ خپل نوم نه يوده) ولوستل .ه ه پهه به پروايهن او
رخ ټول اسيران وڅارل او ه ه ساتونکي ته ي چه د زنهدانيانو څارنهه
ي کوله ،سپاريتنه وکړه چ مارشال ته تر وروستلو دمخه  ،ه وى تهه
بايههد پههاک او سههم ج هام ورواغونههدت .يههو سههاعت وروسههته يههوه ډلههه
سرتيرت راغلل ،پېير او نور ديارل

اسيران ي د "ديهووي

"ډاګونهو

ته بوتلل .تر بارانه وروسته ،آسمان شين ،لمر او پاکه يهه ههوا وه .لهوګي
د ه هه ورځهه پههه پرتلههه چهه پېيههر يهه د زوبوفسههکي لههه څههارنځي نههه
راوستلی و ،څه ټيټ نه خوريده ،خويهوازينی تهوپير يه دا و چه ه هه د
خوريدو پر ځاى  ،پورته لوړيده او پورته کېهده .د اور لمبه ههېس چېهرې
نه ليدل کېهدې ،خهو سهره لهه ه هه ههم تهر ه هه ځايهه چه پېيرليهداى شهو،
مسههکو ټههول سههوځېده .هههرې خواتههه چهه پېيرکتههل ،کنهه وال وې .پههه
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کن والو ک  ،ن رت ،لوګي ،دود وهلي ديوالونه او اېرې وې .که څهه ههم
يو نيم د تېږو ديوالونه ناسهوځېدلي پهات وو ،ههرې خواتهه بهه چه پېيهر
کتههل ،ده پههه يههار که کههوم آشههنا ځههاى نههه پېژانههده .يههو نههيم ځههاى بههه کومههه
کليسا روغه رمټه او ناسوځېدل پهات وه .کهرملين پرزيهدلی نهه و .ه هه
له خپلو لوړو برجونو ،ديوالونو او خپل ايوان نهومي بهرس سهره(دغهه بهرس
په  ٠25٠کال ک جوړ شوى و )لهه لهرې ځلېهده .لهه هماغهه ځايهه د کليسها د
زنګونههو زړه رېږدونکههي غږونههه اوريههدل کېههدل .ددغههو زنګونههو آوازونههو
پېير ته دا ورپه ياد کړل چ نن د يکشنب ور دمسيح د مهور د زوکهړې
ور ده ،خو داس برېښېده چ هېڅڅو ک نه شته چ دغهه ور  ،سهتره
ور ولمانځي .ههره خهوا کنه وال او د اور د لمبهو نهه پهات ايهرې او مهړه
لوګي وو .که کله ناکله به يو نيم روس وليدل شو ،ه ه به وحشت وهلی،
زړې جام به ي وې او د فرانسوت پوځيانو په ليهدو بهه يه چېهرې ځهان
پټاوه.
داس يکاريده چ د روسانو ځهال ورانه او تهاالن شهوې وې ،خهو
پېي ر له ارادې پرته دا احساسوله چ پر دغو کن والو به ،ددغ روسهي
جوړيت د تباهن پر ځاى يو نوى فرانسوت جوړيت چ له ه ه پخواني
ه ه نه به ډېر توپير لرت ،جوړشي.
کله چ د ه ه منرمهو ،خوشهاله څهه به پهروا سهرتيرو تهه چه دى او
نههور مبههرمين يهه بدرګههه کههول پههام شههو او او وې ليههدل چهه لوړپههوړى
فرانسوت په دوه آسيزه ګاډ ک لوړ ناست دى .يو سرتيرى دغهه ګهاډ
چلوت .ه ه هم د ه ه يوخوين بښونکي موزيل دمهارا لهه غهږه چه د
ګههدر لههه کينه خههوا نههه اوريههدل کېههږت ،هههم د افسههر پههه الس که  ،لههه ه ههه
کاغذه چ ه ه سهار ي د ه ه له مخ دمبرمينو نومونهه لوسهتي وو،
په دې پوه شو چ دده اټکل ريتيا دى .او اټکل دا چ دى دسهرتيرو لهه
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خوا نيول شوى او له نورو نيول شويو سره دې خواته ،ه ه خواتهه بيهول
کېږت .ه ه ته داس برېښېده چ کېهداى شهي ،دى يه هېهر شهوى او يها
ي له نورو نه جال کړت ،خو نه ،ه ه ځوابونه چ ده په تح يق که ويلهي
و ،دتل لپاره ده پورې نښهتي وو:ه هه کسهان چه خپهل نومونهه پټهوت او
اوس ي دى په همدې تور ،يهنی ه ه کسان چ خپل نومونه پټهوت ،او
دې کار د پېير په زړه ک وحشت پاراوه ،خدا زده چ چېهرې روان کهړى
و .د سرتيرو په څيرو ک ددغو تورنو کسانو ،پر ګنهګهار ډاډ او بهاور
له ورايه څرګند و .ه و داس انګېرله چ دغه اسيران او د ه و پهه مهنځ
ک پېيهر ،پهه ريهتيا هماغهه کسهان دت چه دوى لټهول او اوس يه ه هه
ځاى ته بدرګه کهول چه بايهد دغهه کسهان هلتهه بدرګهه شهي .پېيهر داسه
انګېرلهههه چېيهههو بربهههاد شهههوې دړه ده چه ه ديوسهههم او يهههه خوځېهههدونکي
ماشين ،ه ه څر ته ورلوېدلي دت چ ده ته ناآشنا دى.
پېير ي له نورو مبرمانو سره يو ځاى ،د شڼه ډاګ يهن خواتهه يهوې
لومه ته نېږدې په يوه لوى باغ ک پرت ماهن ته بوت.
دا د شهههزاده شههيرباتوف ،کههور و .پېيههر پخههوا پههه وار وار سههره دلتههه،
دکههور د خاونههد مېلمههه شههوى و ،خههو دسههرتيرو لههه کههړو وړو نههه داسهه
برېښېده چ اوس دلته مارشال شهزاده  ،ايکميولسکی ،ميشت دى.
ه وى ي د ودانن د ننوتلو د زينو مخکه ودرول او يويهو يه د ننهه
بدرګه کول .پېير شپږم تن و چ دننه بدرګه شو .ه ه ي د ه هه دهليهز لهه
الرې چ هيندارې په ک والړې وې ،بدرګه کړ ،بيا ي د انترهار کهوټ
او له ه هه ځايهه يهوه اوږده دفتهر تهه چه د دروازې مخه تهه يه يهو يهاور
والړو ،بوت.
مارشهال داوو ،چه عينکه يه پهر پهزه ايښه وې د والړ ميهز تهر شهها
ناسههت و .پېيههر ه ههه تههه يههه ورنېههږدې شههو .مارشههال داوو ،چ ه برېښههېده
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خپل مخ ته د ايښودل شوت کاغذ په لوستلو ډوب و ،سر راپورتهه نهه
کړ او په کرار ي وپويتل:
 تاسو څوک ياستئ ؟پېير ،له دې املهه چپهه خولهه پهات شهو چه د خبهرو تهوان يه نهه الره.
داوو دپېيههر لپههاره د نههورو فرانسههوت جنراالنوپههه شههان وو ،ه ههه ټولههو د
خورا سخت زړو او بېرحمه پهه نامهه پېژانهد .پېيهر د ه هه سهړت څېهرې تهه
چ لکه د خورا سخت ګيريوونکي پهه شهان يه د ځهواب اوريهدو لپهاره
زغم او لبر کولی شو ،کتل ،خو په دې پوهېهده چه پهه ځهواب که ههره
شېبه ځند کېداى شي .دده د ژوند په بيه تمامه شهي ،خهو ه هه پهه دې ههم
نه پوهېده چ څه ووايي .ه ه نه غويتل ه ه څه ووايي چ لهومړت ځهل
ي د پويتنو په ځواب ک ويلي و .د خپهل نهوم او دريهځ بهراال کهول ههم د
ه ه لپاره ګواچ درلود او هم د شرم وړ و ،خو مخک له ه هه چه پېيهر،
پريکړه وکړت چ څه ووايي جنرال داوو ،سر راپورته کړ ،عينکه ي لهه
پزې نه تندت ته ور لوړې  ،سترګ ي تنګ  ،په ځير ي پېيهر تهه وکتهل.
په سړه خو ځيرتيا سره ي ددې لپاره چ پهه پېيهر که ويهره راوپهاروت،
وويل :
 زه دا سړى پېژنم.ه ههه سههره لههړې چه تههر دې نههه مخکه دپېيههر پههر مههال او اوږو راخههوره
شوې وه ،د ه ه سر لکه غوټه داس ځان ک ومروړله او وې ويل :
نه ،نهه ،واالحضهرت جنهرال ! نهه واالحضهرت جنهرال ! تاسهو نهه شهيکوالى ما وپېژنئ  ،ما هېڅکله تاسو ليدلي نه ياست.
جنهرال داوو ،د ه هه خبهره پريکههړه .مه يه ه هه بههل جنهرال تهه چه پههه
کوټه ک له ده سره ناست و او پېير ه هه ال ليهدلی نهه و ،ورواړاوه او وې
ويل :
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 دا د روس جاسوس دى.داوو ،دا وويههل او پېيههر تههه يه مه ورواړلههوه .پېيههر ناڅاپههه پههه ډډ او
چټل غږ وويل :
 نه ،نه ،واالحضرته ! تاسو نه شو کوالى مها وپېژنهئ ،زه يهو اربکهیافسر يم او ال تر اوسه له مسکو هم وتلی نه يم .
 نوم مو څه دى ؟بېزاوخوف.
څوک کوالى شي دا ثابته کړت چ دا خبره دروغ نه ده ؟
پېير په نه خوابدى ،خو ننواتي وزمه غږ وويل :
واالحضرت !جنرال داوو ،سترګ پورته کړې او په ځيهر يه پېيهر تهه وکتهل .دڅهو
شېبو لپاره يو بل ته يه ځير شول او همدغو کتلو پېير وژغوره .پهه دغهو
غل کونو ک د جګهړې او محکمهو لهه شهرايطو او الهولو پرتهه ،ددغهو
دوو تنههو تههرمنځ انسههاني اړيکههی ټينههل شههول .دغههو دواړو پههه دغههو تتههو
شېبو ک به شهمېره څهه احسهاس کهړل ،پهه دغهه احسهاس پهوه شهول چه
دوى دواړه د بشر ماشومان او سره ورونه دت.
داوو ،لههه ه ههه کاغههذ نههه چهه هلتههه انسههاني ژونههد پههه شههمېره کهه
تمامېههده ،د سههر راهسههکولو پههه لههومړې شههېبه که  ،پېيههر هههم يههو لههه ه ههو
شههمېرو نههه يههوه شههمېره وګڼلههه او کههوالى يهه شههول د ه ههه د چههانوار
سپاريتنه ورکړت .د ه ه دمرګ حکم وکړت او ه هه د وجهدان عهذاب او
نا آرامهي ونهه ګڼهي ،خهو اوس پېيهر ه هه تهه يهو انسهان برېښهېدلی و .يهوه
شېبه په چرت ک الړ او په سړه ژبه ي ځواب ورکړ:
 تاسو به د خپلو خبرو ريتياوالي څنګه ماته ثابته کړﺉ ؟پېير ته فراسوت افسر رامبال ورپهه يهاد شهو .د ه هه غونه او نهوم يه
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ياد کړل .د ه ه دکور نښه ي وويله .داوو ،بيا وويل :
 تاسو ه ه څوک نه ياستئ چ ځان هس راپېژنئ.پېير پهه لړزيهدلي آواز او پهرې پهرې خبهرو د ريهتياوالي لپهاره خبهرې
پيل کړې ،خو په دې وخت ک يو ياور کوټ ته راننوت او جنهرال دواوو
ته ي څه وويل .د ه ه خبر په اوريدو چ د ه ه ياور جنرال ته راوړى و،
ناڅاپه دجنرال څېره وغوړيده او د خپلهو تڼيهو تهړل يه پيهل کهړل .داسه
برېښېده چ پېير ي هېر کړى دى.
کلههه چه يههاور ه ههه تههه وريههاده کههړه چه اسههير يه تههر مخه والړ دى،
تنههدى يه تريههو کههړ ،مه يه پېيههر تههه ورواړاوه ،سههري ويههوراوه او وې
ويل:
ه ه بوزيئ !
خو پېير په دې پوه نه شو چ ه ه چېرې بيا يي .ه ه بېرتهه ه هه
زندان ته چ دى ي ترې راوستی و او يا ه ه اعدامځاى ته چ ملګهرو
ي ه د "ديههووي

" ډاګونههو تههر څنههل د تېريههدو پههه وخههت ک ه ه ههه تههه

وريودلی و.
مه يه واړاوه او وې ليههدل چه يههاور يه بيهها لههه داوو ،نههه د څههه شههي
پويتنه کوت.
داوو ،ځواب ورکړ:
 البته چ هو !خو پېير په دې پوه نه شو چ څه شي "هو"
پېير ،نه شو کوالى رايهادکړت چه څهومره وخهت او چېهرې روان دى.
په حيرانتيا او پوره ب خبر ک  ،پرته له ه ه چ خپل شا او خواته څهه
شههی ووينههي ،لههه نههورو سههره ګههام پههه ګههام خوځېههده ،مګههر څنګههه چ ه ټههول
ودريده ،دى هم ودريد .خو په دې ټوله مهوده که يهوه خيهال د ه هه خيهال
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په ځان اخته کړى و .دا خيال دا و چه چها بهاالخره پهر ه هه د اعهدام حکهم
کړى و .دا کار د ه و کسانو پريکړه نه وه چ ده نه ي تح يق کهړى و .لهه
ه و نه هېس چا ددغه شان پريکړې تکل نه الره.
داوو ،چ ه ه ته په داسه انسهاني غل هل کتلهي وههم دا کهار نهه و
کړت .که جنرال داوو ،يوه دقي ه بل هم له ه هه سهره پهات شهوى واى ،پهه
دې به پوه شهوى واى چه دا سهم کهار نهه دى ،خهو پهه دې وخهت که يهاور
راننوتلی او دغه دقي ه ي تهاالن کهړې وه .داسه برېښهېده چه يهاور ههم
کوم بد نيت نه الره ،خو کوالى ي شول چ کوټ تهه را نهه شهي ،خهو دى
نه پوهېده ،نو دا څوک و چ دى ي په اعدام محکوماوه  ،دى يه واژه
او له ژوند نه ي ب برخ کاوه ؟
پېير ي د ه ه له خيالونوسره  ،د ه ه لهه هڅهو .هيلهو او يهادونو سهره
له مينځه وړ ؟ دا د چا کار ؟
پېير دا احساسوله چ دا دهېس چا کار نه دى .دا کار د ه و شهرايطو
و .د ه ه جوړيت او نرم و چ جوړ شوى و.
پېير د کهوم يهو نرهام او جوړيهت قربهاني وچه واژه يه  ،ه هه يه لهه
هرڅه نه ب برخ کاوه .ه ه ي نابوداوه.
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بنههديان يهه د شههيرباتوف لههه کههوره مخههام د "ديههووي

"ډاګونههو

دلهومه لهه څنګهه ،د ه هه ديهوال شها تهه بوتلهل چه هلتهه يهو وار درول
شوت وو .ددغه دار شاته کندې کېندل شوې وې .د کېندل شويو شيلو تر
څنل تازه خاوره پرته او شا او خوا ته ي د خلکهو ګڼهه ګوههه وه .لهه دغهو
خلکههو نههه يههو لههږ شههمېر روسههان او نههور د نههاپليون د پههو غيههر رسههمي پههو
ځيههان ،المانيههان ،ايتالويههان او فرانسههويان وو چهه پههوځي رنګارنههل
جام ي اغوسهتي وې .د دار ،يهن او کينه خواتهه فرانسهوت پوځيهان
چ شن پخون دريشن ي اغوست  ،د اوږو پهر سهر يه پټهارې او به
پيکه خولن ي پر سر وې والړ وو.
مبرمين ي په کاغذ ک د شمېر له مخ ودرول (پېيهر شهپږم تهن و)
بيا ي دار ته نېږدې کړل .ناڅاپه له دواړو خواوونه د دهل چ ه واوريهدل
شوه .پېير د دهل د دغه غږ په اوريدو داس احسهاس کهړه چه د ه هه لهه
زړه نه کتهرې جهال شهوې .ه هه د درک او تفکهر احسهاس او تهوان لهه السهه
ورکړى و .ه ه يوازې ليدلی او اوريدلی شو .ه هه يهوازې يهوه هيلهه لرلهه
او ه ه دا چ دغهه وحشهتناکه پېښهه ههر څهه ژر پېښهه شهي .پېيهر ،خپلهو
مل روتهههه وکتهههل او ه هههوى يههه پهههه ځيهههر وڅهههارل .د دوى د کتهههار دوو
وروستيو ه و ږېرې وهل وې .يو تن ي لهوړ ډن هر او بهل يه تهوربخن،
جړ څڼ  ،څورب و چ پيته پزه ي لرله .درېيم ه ه ي د پنځه څلوېښهتو
په منگ يو چوپړ و چ د څڼو زياته برخه ي سپينه شوې ،يه څهورب او
5٠52

وتل خېټه ي لرلهه .څلهورم تهن يه يوکليهوال بهز گهر و ،يهه يهکلی ،چه
درنه ږيره او تورې سترگ ي لرل  .پنځم ه ه ي يو کارگر و .تل ژېهړ،
ډن ر ،مهربانه د اتلسو کالو په عمر او اوږد کمي

ي په غاړه و.

پېير د فرانسويانو خبرې اترې اوريدې ،د ه و يو تن ي وپويتل:
 څن ه يو يو به ولو ،که دوه دوه ؟مشر افسر په سړه او ارامه ژبه ځواب ورکړ:
دوه دوه.د سرتيرو په مهنځ که نهاآرامن او ولولهه خهوره وه ،داسه يهکاريده
چ ټول تلوار کوت ،خو د ه ه تلوار دې ته ورتهه نهه و چه ه هه کهار چه
دوى ته د پوه وړ دى ،ژر تر سره کړت .بلکه د ه هوى تلهوار د ه هه چها
تل هوار تههه ورتههه و چ ه پههه زور ه ههه کههار ترينههه غههواړت ،چ ه د ده سههرته
رسونوکي سر نه پرې خاللېږت ،خو سرته رسول ي ترې غواړت.
يو ولسي فرانسوت چ دستمال ي تر غاړې تاو کړى و ،د مبرمانو
د کتههار يههن خههوا تههه ورنېههږدې شههو او د ه هوى لپههاره ي ه پههه روسههی او
فرانسوت ژبه د محکم حکم ولوست.
تر ه ه وروسته يو جوړه فرانسويان ،مبرمينو ته ورنېهږدې شهول او
د افسر په سپاريتنه ي د کتار لهه پيهل نهه دوه تنهه بنهديان راونيهول او د
دار خواتههه ي ه وروسههتل .بنههديان چ ه دار تههه ورورسههېدل ،ودريههدل او د
کڅههوړو تههر راوړلههو پههورې چ ه دوى تههه ي ه داعههدام پههه وخههت ک ه ورپههه
سههرکوله ،چ ه پههات شههول  ،د ه ههه تپههي يههکارپه څېههر چ ه شههول چ ه د
يکارت راتگ ته گورت او شا او خوا ته ګورت .يو ي پرله پسه پهر ټټهر
او تندى للي انځوراوه ،خو ه ه بل خپل څټ گراوه او خپله شهون ې
ي داس خوځول  ،تا به ويل چ موسهېږت .سهرتيرو پهه چټکهن د ه هو
سترگ ورتړل  ،خولن ي وراغوست او ه ه ي دار پورې تړل.
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دول

تنهه نښهه ويشهتونکي ،ټوپهل پهه الس ،پهه منرمهو او ټين هو

گامونو له خپلو کتارونو راووتل او له داره اته گامه لهرې ودريهدل .پېيهر
د دې لپههاره م ه واړاوه چ ه ه ههه څههه ونههه وينههي ،چ ه اوس ي ه تههر مخ ه
تېريدونکي وو .ناڅاپه د ډزو غهږ واوريهدل شهو .د دغهو ډزو خرپههارت د
پېير په غوږونو ک داس لهه وحشهته ډکه ان هازې وکهړې چه پهه ټهول
عمر ک ي داس وحشتناکه او ډارونکي غږونه نه وو اوريهدلي .بېرتهه
ي م راواړاوه او وې کتل .لوگی والړ و او رنگ الهوتي فرانسهويان پهه
ريږديدونکو من لو د څمڅ تر څنگ په څهه شهي اختهه وو .دوه تنهه نهور
ي راوستل .دغو دوو تنو هم په هماغه شان کتهو او غل هل کتهل ،چپهه
خوله ،له زاريو نه ډکو سترگو او ناهيلن نه داس برېښيدل چ ګهواک
په ه ه څه ي سر نه خاللېږت ،چ په دوى تيريږت او وړانهدې دوى تهه
انترههار لههرت .د ه هو پههه دې بههاور نههه راتههه چ ه مههرگ تههر مخ ه دى ،ځکههه
يوازې دوى وو چ پوهېدل ،ژوند څهه مهنهی لهرت ،خهو ځکهه يه پهه دې
باور نه درلود ،چ ه وى څوک له دغه ژونده ب برخ کړت.
پېير نه غويتل دغه پېښه وگورت ،بيها يه مه واړاوه ،خهو بيها گهوا
ک وحشتناکه غړمبهارت او چاودن د ه ه په غهوږو که ان هازه وکهړ،
او لههه دې ډزو سههره هممهالههه ه ههه لههوگی وليههد ،د چهها وينههه ،او رنهههگ
تښتېدلی فرانسويان چ د دار تر څن ه يه پهه ريږديهدونکو من لهو يهو
بل پورې وهل او په کوم کار اخته وو .پېير په سختن سره سا ويسهته او
شاو خوا ي کتل ،داس برېښيده چ غواړت وپويتي ،دا څه پېښهه ده
؟ دا څه خبره ده ؟
او دا پويتن ي له ټولو ه هو سهترگو نهه اوريهدې چه د ده سهترگو
سره مخام کېدې.
د ټولو په څېرو ک  ،د روسانو ،د فرانسويانو ،له سرتيرت نهه نيهول
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تر افسره پورې ،د ټولو ټولو له استثنا پرته ،د ټولو پهه څېهرو که  ،ه هه
دغههه ډار او لههه ه ههه سههره مههل کههړکېچ چه د ده پههه زړه که و ،ليههده کومههه
شېبه د پېير په گوکل ک دې غوغا سره راپورته کړ:
 نو ،باالخره څوک دغه کارونهه کهوت ؟ دا خهو ټهول ،د مها پهه شهان لههدغه کاره زورېږت نو څوک ؟ څوک دا کارونه کوت ؟
يو چا قومانده ورکړ:
 شپږ اتياوم توپکوال دې رامخ ته شي !د پېير څنگ ته والړ پنځم مبرم ي وړاندې بوت ، .خو يوازې ،پېير
پوه نه وو چ ه ه ژغورل شوى دى .ه ه په دې نه و پوه چه دى او پهات
نور مبرمين يوازې د دې لپاره دلته راوستل شوت وو چه د دغهو نهورو
د اعدام په وخت ک دلته واوسي .ه هه چه وحشهت او ډار يه دم پهه دم
په زړه من لول ل ول  ،خو د نه د خوين او نه د ډار احساس کاوه ،نهو
يوازې ي ه ه څهه تهه پهه حيهرت کتهل ،چه د ده تهر مخه تيريهدل .پهنځم
مبرم هماغهه کهارگر و ،چه کمهي

يه اغوسهتی و ،همهدا چه ه هه تهه

ورنېږدې او له الس ي راونيو ،ه ه په ډار بېرته راودان ل او له پېير نه
غېږ تاو کړه( .پېير ورېږديد او ځان ي له ه ه نه راخالص کړ) کارگر پهه
الره نه شو تالى ،ه وى ،ه هه تهر تخهرگ النهدې راونيهو ،خهو ه هه چ ه
وهل  ،همدا چ دار ته ورورسېد ،چ شو .گواک ه ه په څهه شهي پهوه
شو ،يا ه ه پوه شهو ،چه چ ه يه به ځهايي دى ،يها يه داسه تصهور
کاوه چ دا ناشون ده چ دى څوک ووژني ،د دار په م که ودريهد او
له نورو سره يو ځاى دې ته سترگه په الر و چ د ه ه سهترگ او السهونه
وروتههړت .ه ههه پههه ځلېههدونکو سههترگو لکههه ټپههي ځنههاور خپههل شهها او خههوا
کتل.
پېيهر ،نههور نههه شهوکوالى مه واړوت او سههترګ پټه کههړت .د ه ههه او
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ټول ګڼهه ګهوه پلټنهه او ګبڼهن ددې پهنځم محکهوم د وژلهو لپهاره خهورا
زياته شوې وه .دا پنځم اسير ههم دنهورو پهه شهان آرامهه برېښهېده .د خپهل
نرت اوږد کوټ يوه خواي پر بله خوا ورواړوله او پهه خپله يهوې لهوڅ
پښ ي بله ه ه ګروله.
کله چ ي د ه ه سترګ وروتړله  ،ه هه غوټهه چه دده څهټ يه پهه
عذابوه ،خپله سمه کړه او کلهه چه يه ه هه پهر ه هه خهوني دار ور تکيهه
کړ ،ه ه شاته ډډه ووهلهه او لهږ شهانته يهکته ويهويد ،خهو همهدا چه دا
حال ي د ځان لپاره آرام و نه ګاهه ،ځان يه را جهوړ ،پښه يه را سهم ،
ټينل ودريد او په آرامن ي پر دار تکيه وکړه .پېير ،پهه ځيهر ځيهر ه هه
ته وکتل او د ه ه ټوله خوځېدا ي څارله.
ه ه شان بايد شوى واى ،وشول .د قوماندان غږ پورته شهو ،تهر ه هه
وروسته د اتو توپکو د ډزو غږ انګازه جوړه کړه ،خو پېير وروسهته چه
څههومره هڅههه کولههه دتوپکههو ډزهههارى غههږ وريههاد کههړت ،يههو غههږ ي ه هههم
رايادولی نه شو .ه ه يوازې دومره ليدل چ د ه هه کهارګر ،بهدن ناڅاپهه
ولويههد ،خههو دا يههکاره نههه وه چ ه ول ه ولويههد او پههه خپلههه ريښههکن ک ه
ځوړند پات شهو .ورپهه يهاد شهول چه ه هه د ځهان لهه دوو برخهو نهه وينه
راوبهېدې او پړت د ه ه دځان د دروند والي له امله يهکته الړ .د کهارګر
سر او غاړه ،په غير عادت بڼه يکته ځوړنهد او پښه يه تهر ځهان النهدې
راټول شهوې .کېناسهت او پېيهر د دار پلهو تهه ورمنه ه کهړل .ههېس چها يه
مخه ونه نيوله .وحشت ځپلهي او رنهل تښهتېدلي خلهل د کهارګر شها او
خوا اخته وو .يو زوړ برېتهور ،فرانسهوت چه لهه وژل شهوت نهه يه رشهمه
راخاللوله ،الندنن ژامه ي رېږديدله .وژل شوى مړى ولويهد .سهرتيرو
پهه کرکه او چټکهن مههړى د دار شها تهه پهورې واهههه او څمڅه تهه يه ور
وارتېږه.
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داس برېښېدل چ ټول پوهېدل چ دوى جانيهان دت او بايهد ژر تهر
ژره د خپل جنايت نښ پټ کړت.
پېير ،څمڅ ته ور وکتل او وې ليدل چه کهار ګهر داسه پهروت دى
چ ځنګنونه ي سرته نېږدې ،م پورته پراته دت .يوه اوږه ي يکته او
بله ي لوړه او ال تر اوسه په يهوريدو ،يهوريدو ،پهه برابهره توګهه يهکته
پورته کېدې .او نهور يه پهه بېلونهو پهر مهړت خهاورې ورتويهول  .يهوه سهر
تيههرت لههه قهههر او کرکه پههه ډک آواز پههر پېيههر غههږ وکههړ چه خپههل ځههاى تههه
راستون شي ،خو پېيرپوه نه شو ،هماغه شان دار ته نېږدې والړ و او چها
له ه ه ځايه و نه يوراوه.
کله چ څمڅه يه له خاورو ډکه شوه ،د قوماندان غږ واوريدل شهو،
پېيهر يه خپههل ځهاى تههه راسهتون او فرانسههوت سهرتيرت چه د دار دواړو
خواته کتار وو ،دين خوا ،ين پلو ته شول او په منرمو قهدمونو د دار
له مخ تير شول څلورويشهت سهرتيرت ،توپهل پهه الس چه وسهل يه
تش شوې وې ،دګڼهه ګهوه پهه مهنځ که والړ وو .کلهه چه د ه هو ټهولي
ددوى له څنګه تيريدل ،ه وى په چټکهن پهه کتهار که خپهل ځهايونو تهه
ورستانه شول.
پېيههر چه کتلههو يه هههېس مهنههی نههه لرلههه ،دغههو ټوپکمههارو تههه چه پههه
چټکن ،جوړه جوړه د خلکو له مينځهه وتهل ،کتهل .لهه يهو تنهه پرتهه ،نهور
ټول له خپلو ټوليو سره يو ځاى شول .دغه يو تن يو ځوان سهرتيرى و چه
رنل ي الوتی و ،خولن ي څهټ تهه وريهکته شهوې وه .توپهل يه مه
يکته ورځوړند و ،هماغه شان دڅمڅ تر څنل لهه هماغهه ځهاى نهه يه
چ ډزې کړې وې ،والړ و .ه هه لکهه مسهت نشهه يه داسه کهوږ وږ .کلهه
وړانههدې او کلههه وروسههته کېههده او هڅههه ي ه کولههه خپل ه نههاکراره پښ ه
ټينګ کړت .يو زاړه افسر  ،د ټولي ،ټوليمشهر لهه کتهاره ورمنه ې کهړې.
5٠۹5

ه ه ځوان سرتيرى ي له اوږو راونيو او دکتار خواته ي راپورې واههه.
روسي او فرانسوت ګڼه ګوه سره وخوځېدې او تيت او پرک شوې .ټول
چپه خوله او سرونه يکته روان وو.
يوه فرانسوى وويل :
 اوس به اور اچول ور زدکړت ! . . .پېير ،ه ه چ اته چ دا خبره کړې وه وروکتل او پهوه شهو چه دا کهوم
سههرتيرى دى چه د شههويو کههارونو لههه املههه غههواړت پههه کههوم شههي خپههل نهها
آرامه روا آرام کړت ،خو نه ي شو کهوالى .ه هه خپله پيهل شهوې خبهرې
ناتمام پرېښودې ،الس ي ويوراوه او الړ.
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تر دغو اعدامونو وروسته ي پېير له نورو تورنو کسهانو نهه جهال کهړ
او ه هه يه يههوازې پههه يههوه وړه کن والهه شههوې او سههوځېدل کليسهها که
بندت کړ.
مههازديګر مهههال و چ ه يههو افسههر د دووسههرتيرو پههه ملتيهها کليسهها تههه
ورننوتل او پېير ته ي خبر ورکړ چه ګنهاه يه بښهل شهوې ده او اوس بهه
دى د پوځي اسيرانو کمه تهه وسهپارل شهي .پېيهر پرتهه لهه ه هه چه پهوه
شي ،ه ه ته څه ويل کېږت ،پاڅېد او دسرتيرو سره وخوځېد .ه هه يه ،
ه و کوټو ته راوست چ له سوځېدلو تختو نه ،دشهنو ډاګونهو پهر لهوړو
جوړې شوې وې .پېير ي له دغهو کوټهو نهه پهه يهوې که واچهاوه ،پهه تپهه
تياره ک دشلو په شا او خوا ک بنديان ترې راتاوو شهول .پېيهر ه هو تهه
کتل ،خو په دې نه پوهېده چ دغه خلل څوک دت ،دلته څه کوت او لهه
ده نه څه غواړت .ه ه خبرې چ ده ته کېدې ،ده ه ه اوريدې ،خو ده ،نهه
څه غبرګون يوده او نه ي په مانا پوهېده .ده ه و پويهتنو تهه چه لهه ده
کېدې ،او پرته له دې چ دى پوه شي څوک له ده سهره غږېهږت ،ځوابونهه
نه ويل .ده ددې خيهال سهاته چه څهوک يه خبهرې اورت او کنهه يها يه پهه
مانهها پههوهېږت او نههه پههوهېږت ،د ه ههو څېههرو تههه کتههل او د ه ههو د ټولههو
خبرې ،ه ه ته ب مانا او اپلت برېښېدې.
له ه

شېب نه چ ددغو خلکو له خوا نه چ نه يه غويهتل څهوک
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ووژني ،دغه وژن تر سره او پېير ه ه وليدل  ،دپېير له ګوګله ه ه فنر
(يا خوځونکی قوت)چ د ټولهو ژونهديو نښهه وه را وااېسهتل شهو او ههر
څه د ه ه لپاره را پرزيدلي او په يوه به مهنهی څهه بهدل شهول .کهه څهه ههم
ه ه ځانته دا نه ويل چ پر انسهانيت ،ټهولنيز عادالنهه جوړيهت ،عهالم،
روا او خههداى يه ايمههان بههايللی دى( ،پېيههر ،پخههوا هههم لههه دغههه شههان يههو
ازمايښت سهره مخهام شهوى و ،خهو هېڅکلهه يه داوسهني وار پهه شهان
ژور او پياوړى نه و) پخوا به کله که پېير له دغهه شهان يهو شهکمن حالهت
سره مخام کېده ،د ه ه المل به د ه ه خپل ګناه وې او هر وار ي د
زړه په تل ک دا احساسوله چ ددغو ناهيليو او شکونو نه ژغورونه په
ځان ک ولټوت ،خو اوس ه ه دا احساسوله چ دا د ه ه ګناه نه ده چه
نړ د ه ه په وړاندې راپرزيدل او له ب مهنهی ورانيهو نهه پرتهه بهل څهه
پات نه و .ه ه داس انګېرله چ ايمان او ژوند ته راسهتنېدل د ه هه پهه
واک ک نه دت.
په توره تياره ک پرې راټول شوت وو ،داس يهکاريده چه پهه ه هه
ک کوم شي د ه و پام وراړولی دى .ه ه ته ي څهه وويهل ،دکهوم څهه پهه
اړه ي پويتن ترې کول  ،بيا ي کوم چېرته بوت او په پهاى که  ،ه هه
په کوم کهن که ځهان د کومهو خلکهو پهه مهنځ که وليهد چه لهه پهه خپلهو
مينځوک د هر څه او شي په اړه غږيدل او خنديدل.
دزندان له ه

بل خوا کهوم چها پهه ملنه و ،خهو پهه ننهداريزه بڼهه غهږ

وکړ:
 هههوک وروهههو ! دا هههم هماغههه شهههزاده دى چ ه  . . .او د هماغههه پههرکلم ي يه زور راوست. . .
پېير ،پټه خوله او به خوځېهدا د ديهوال خواتهه پهر سهوارې ناسهت و.
کله به ي سترګ تړل او کله به يه بېرتهه پرانسهت  ،خهو ههر وار بهه يه
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چه سههترګ سههره ورغله  ،د ه ههه کههارګر وحشههتناکه څېههره چه د خپله
سههادګن لههه املههه بههه الزياتههه وحشههتناکه برېښههېده او تههر مخ ه بههه ورتههه
ودريده او تر ه ه ال وحشتناکه د ه هو سهرتيرو څېهرې وې چه لهه خپله
خوي نه پرته قاتالن شوت وو .بيا به ي سترګ پرانست او به مهنهی
ي په ه ه تورتم ک خپل شا او خهوا تهه وکتهل .د ه هه ترڅنهل کهوم لنه
ونی کړو سړى ناست و چ ده د پيل نه له دې کبله ه ه تهه پهام شهوى و
چ دهر وار خوځېهدا نهه وروسهته بهه لهه ه هه نهه د خولهو بهوى را پاڅېهده.
دغه سړى په تپه تياره ک په خپلو پښو څه کهول .کهه څهه ههم پېيهر د ه هه
څېره نه ليدله  ،خو داسه يه احساسهوله چه پهر لهه پسه ده تهه ګهورت.
پېير چ په دې توره تياره ک ه ه تهه يهه ځيهر شهه ،نوپهوه شهو چه ه هه
سړى د خپلو بوټونو ګيټ

خاللوى  ،خو په ه ه ډول چ ه ه سهړى دا

کوت ،دا دپېير لپاره دپام وړ وه.
ه ه سړت لومړى له يوې پښ ګيت

نهه  ،خهالص کهړ ،پهه خهورا پهام

ي ه ه ومروړه او بيا يه د ه هه بهل پهه خاللهولو پيهل وکهړ او پهه خهورا
ځير ي پېير ته هم کتل .تر ه ه پورې چ ه ه په يوه الس ،خالص شوى
ګيت

ځوړانداوه ،په بل الس ي له بل پښ نهه د بهل ګيهټ

پرانسهتل

پيههل کههړل .پههه دې توګههه ه ههه پههه خههورا ځيرمنههو خوځېههدو ،پههه ماهرانههه
کړيز(دايروت) ډوله بڼه ،پرته له ه ه چ دالسونو خوځېدا يه تهم شهی،
له خپلو پښو نه ګيټسونه خالص کړل او لومړنی ه ه ي خپل سهر پهورې
پر ديوال ،په ه ه لرګين مېږوت چ ټل وهلی و ،ورځوړند کهړ .بيها يه
چاقو را واخېست ،کوم شي ي پرې کړل ،سر پورې ي کېښهود ،ځانتهه
ي ځاى خوچ کړ ،يه په ارامه ځاى پر ځاى شهو ،ځنګنونهه يه راپورتهه
اوپه غېږ ک ټينل کړل او مخام د پېير ،څېرې ته په کتوشو.
پېير ددغه سړت په اراموونک خوځېدا ،په ه
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کرار او نرم ک

چه پههه دغههه کههن که ځههان لپههاره جههوړ کههړى و او آن لههه ه ههه نههه پههه پورتههه
کېدونکي تند بهوى که  ،کهوم زړه خويهوونکي او آرامهه کېهدونکي څهه
احساسول .له ه ه نه ي سترګ اړول او په ځير ي ه هه تهه کتهل ،ه هه
لن وني سړت ناڅاپه وويل :
 يه باداره ! ډېرې خوار دى ليدلي ؟د ه ه سړت په اواز ک داس سهادګي او خواخهوږت ن ښهت وه چه
پېير غويتل د ه هه ځهواب ووايهي ،خهو د ه هه ژامهه ورږدېهده او ژړايه
ستونی کېښکود .ه ه لن وني سړت سمدالسه د پېير پهه حالهت پهوه شهو
او پرېيښههود چهه دى خواشههينی شههی ،ه ههه پههه هماغههه لههه خههوږو او لههه
خواخوږ نه په ډکه ژبه چ د روسي کليوالو يځو ژبه ده ،وويله ،ويل:
ګرانه غم به نه کوت ،متل دى چ وايي:
يو ساعت زغم  ،يوه پېړ ژوند .هوک  ،زمها د زړه سهره ،يهه ده
او شکر دخداى دى چ ژوندت پاتي شوو ،غم ول  ،خواشيني ول ؟
ه ه وويل :
يه او بد خلل پيدا کېږت.
همداس په غږيدا غږيدا  ،په يوه کراري خوځېدا ،پر خپل ځنګانه
ورخم شو ،پاڅېد ،وټوخيد ،غاړې ي خالل کړې او کوم چېرته الړ.
د زندان له وروست برخ ي يو خوږ او زړه پالونکی غږ واوريد:
 اوهو ! ورته ګور ﺉ ! دوکه مار راغي ،له ياده ي نه وزت.سرتيرو په دې وخت ک پر ه و سپي ور وشکارل .ه ه له سهپي لهرې
او بېرته خپل ځاى ته راسهتون شهو او کېناسهت .پهه کهوم شهي يه چه پهه
کومه زړه ټوټه ک مروړل شوى و ،په الس ک و.
بيهها همههاغ پخههوانن او مههودب غږيههدا تههه راسههتون شههو ،خپههل زوړ
ټوکر ي وغهوړاوه او لهه ه هه نهه يه څهو ک هالوان چه پهه تنهاره که الهو
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شوت وو ،راويستل او پېير ته ي ست وکړ.
 دادت نوا ي جان ي کړه ! غرمه خو آا و ،خو ک هالو ترټولهو نههغوره خواړه دت
 .پېيههر ټولههه ور پههه خههوړو تېههره کههړه او د ک ههالوبوى ه ههه تههه ترټولههو
بويونونهههه ،خهههورا زړه پهههارونکي وبرېښهههېده  .پهههه داسه ه حهههال که ه چه ه
سرتيرت نه ي مننه کوله ،بيا ي خوړل پيل کړل.
سرتيرى ،يو ک الو راواخېست او وې ويل :
 دا تاس څه کوﺉ ؟لن وني سړت يو ک الو را واخېست ،ه ه ي پهه خپهل الس که  ،پهه
چههاړه پههه دوو برخهههو وويشههه ،لهههه خپههل زاړه ټهههوکر نههه يهه لههږ مالګهههه را
واخېسته .مالګه ي پر ک الو وشنيندله ،پېير ته ي ورکړ او وې ويل :
 ک الو بايد دغس وخوړل شي.ه ه وويل :
 ک الو خورا ب سارت خواړه دت .ته ي دغس وخوره !پېير ته داس وبرېښېده چ په ژوند ک ي تر دغه نهه خهواږه خهواړه
نه و ،خوړلي.
پېير وويل :
 نههه ،نههه ،زه يه پههروا نههه لههرم ،خههو ه ههه بدمرغههه ي ه وله او پههه ګنههاهچانوارت کړ .ه ه وروستی زنداني و او دشلو کالو په منل و.
لن وني سړى وويل :
 څه ؟ څه ؟ کومه ګناه ؟ دڅه شي ګناه ؟داس يکاريده چ د ه هه ټهول خبهرې پهه خولهه که چمتهو دت .به
ارادې ي په ژبه جارت شوې ،سمدالسه ي دوام ورکړ:
 يههه بههاداره ! دا راتههه ووايههه چ ه تاس ه ول ه پههه مسههکو ک ه پههات5٠۹2

شوﺉ؟
پېير وويل:
مهها فکههر نههه کههاوه چهه ه ههوى دې داسهه ژر راورسههېږت ،زه هسههتصادفآ په مسکو ک پات شوم.
يه نو ګربته ! دا راته ووايه چ تاسو فرانسهويانو څنګهه ونيهولئ ؟له خپله کوره ؟
 نه ،څه وايي ؟ هس الړم ،اور لګېدلی و ،چ ګورم ،نو ه ه و چهه و ونيولم او د اور لګولو په تور ي محکمه کړم.
ټيټ وني سړت وويل :
کومه محکمه ؟ هر چېرې چ محکمه ده هلته ب عدالتي ده.پېير چ وروستی ک الو وخوړ ،وې پويتل:
 ته له پخوا نه دلته ي ؟زه ؟ دا تيهههره يکشهههنب ور پهههر روغتهههون راتهههوي شهههول او زه يههههماغلته ونيولم.
 ته څوک ي ؟ سرتيرى ي ؟ دپيشيرونسکي د غون له سرتيرو نه يو سرتيرى .نېهږدې و چه لههتبه مهړ شههم .الهال يه مهوږ تههه ههېس ونههه ويهل .مههوږ د شهلو تنههو پهه شهها او
خواک ناروغهان پهه روغتهون که پراتهه وو .مهوږ نهه فکهر کهاوه او نهه مهو
ددې تصور کاوه چ څوک دت پر روغتون هم راولوېږت.
پېير وپويتل:
 څنګه دلته خفه ي ؟ څنګههه خفههه يههم ګربتههه ! ددې لپههاره چ ه لههه پېيههر ،سههره خبههرې اتههرېآسانه کړې ،زياته کړه:
 زما نوم پالتون دى او کهورنی نهوم مه کراتيهاف دى .پهه غونه که5٠۹2

هلکانو د ګربت په نامه يهادولم .څنګهه خفهه نهه شهم ګربتهه ! مسهکو خهو د
ټولههو يههارونو مههور ده .نههو ول ه خفههه نههه شههم .دمسههکو دغههه حههال تههه چ ه
وګورې ،ه ه په چټکن وويل :
 يه ده  .يکاره خبره ده او پخوا خو سپين ږېرو ويل : چنبی کرم کدو ،خورت ،خو کرم کدو ال خالص شوت نه وت ،خپلهخوسا شوې ي .
پېير وويل :
 څه ؟ څه دې وويل ؟کراتايوف وپويتل:
 ما څه وويل ؟ ما وويل چ زموږ ع ل پر خداى له قضاوت کولو نهعاجز دى.
او تصور ي کاوه چ خپله خبر ي بيا تکرار کهړې ده ،نهو سمدالسهه
ي خپله خبره اوږده کړه:
 يه باداره ! ستا حال څنګه دى ؟ جايدادونه مهو پهر ځهاى دت ؟ کهورمو مو ؟ ن هرى او دسهترخوان مهو څنګهه دت ؟ شهته کهه تهاالن شهوت دت ؟
زاړه مور او پالر مو ژوندت دت ؟ ماشومان مو ؟
که څه هم په تياره ک د سرتيرت څېره نهه ليهدل کېهده ،خهو داسه يه
احساسوله چ کله ه ه دا خبرې کوت ،د ه ه پر شون و د مين موسکا
را خوره شهوې ده .دى ،لهه دې خبهرې نهه ډېهر حيهران او خواشهينی شهوى و
چ کله ي واوريدل چ پېير مور او پالر په تيره بيا مهور نهه لهرت ،ه هه
وويل :
 يځه د مشورې لپاره وى ،خواي د غهورو ،خهو ګرانهه مهور نشهته.هېس يځه چاته مور کېداى نه شي ،بيا يه خپلهو خبهرو اتهرو او پويهتنو
ته دوام ورکړ:
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 ماشومان خو لرﺉ ؟داس يکاريده چ د پېيرد"نه" ويلهو ځهواب دى سهخت خواشهينی
کړ ،خو سمدالسه ي زياته کړه:
 يههه ده ،پههروا نههه لههرت .ال تراوسههه ځههوان يه ! خههداى تههه هيلههه شههته ،اوالد به درکړت ،خو ژوند بايد په کراره وشي.
پېير ناڅاپه وويل :
 يه ده ! يه ده ! خو اوس نور ،نور پروا نه لرت.پالتون په نا چټکن ځواب ورکړ:
ا  ،ګرانه ! ا ته څهه وايهي ؟ دسهترګو تهوره ! جايهدادونو ،زنهدان اوزولن  ،دا ستا په واک ک نه دت ،توکل په خداى کوه.
ه ه ډډه ولګوله ،لږ ارامه شو .وټوخيد او ستونی ي لاف کړ.
داس ه برېښههېده چ ه اوږدې کيس ه تههه ځههان چمتههو کههوت ،ه ههه ن ههل
راپيل کړ:
 هوک دغس زما د زړه سره ! مها ال پهه خپهل کهور که ژونهد کهاوه،ملکونه مو يه و ،ځمک موزيات او .بزګرو مو يه ژوند لدرلود ،شهکر
د خداى دى کهور مهو جهوړ دى ،بزګهر او مزدورانهو مهو دخهداى شهکر يهه
دت .زما له پالر سره د ه و شمېر اوه تنه کېده .ژوند يه تيره ده .ريتين
عيسويان وو او بيا پېښه وشوه. . .
پالتههون کرتههايوف اوږدې کيسه وکههړې او ويههل چه څنګههه يههوه ور
ه هه پرديهو ځنګلونههو تهه ورتيههر شهو ،ده هلتههه لرګهي ټههول کهړل ،هلتههه دى
ساتونکو ونيو ،ه ه ي يهه وواههه  ،محکمهه يه کهړ او بيها يه پهو تهه
ولېږه .څه به درته ووايم ګربته !
په داس غږ چ موسکاي بدلوله ،وويل :
 نور به در ته څه ووايم ګوربت جانه !5٠۹۳

که څه هم ما فکر کاوه چ بدمرغي راغل  ،خو بيهاهم خوشهاله و .کهه
ما ګناه نه واى کړې ،زما ورور به ي پو ته لېهږالى واى .زمها دغهه کشهر
ورور پنځه ماشومان درلودل ،خو زه له يځ پرتهه څهوک نهه لهرم .مها يهوه
لور لرله او پو ته له تګه مخک ه ه خداى له موږ نه واخېسته .يوه وار
له پو نه کورته په رخصتن الړم ،خو پوه شوم چه زمها د کهورنن ژونهد
تر پخوا نه يه شوى دى .د کور په انګهړ که ډېهر څهاروت والړ دت .يهځ
په کورونو که وې او دوو ورونهه مه د کهار لپهاره بههر وتلهي وو .يهوازې
کوچنی ورور م چه ميخايهل نومېهده پهه کهورک پهات و .پهالر بهه مه
ويل ،ماته به ي ويل :
ه ټهول ماشهومان د مهور او پهالر لپهاره لکهه د الس د ګوتهو پهه شهان يهو
برابههر دت .لههه ګوتههو نههه چه هريههوه خههوږ شههي ،ټههول يههو شههان خههوږېږت .کههه.
پالتون سر ي خريالى نه واى ،ميخايل به ي پو تهه لېهږالى واى .ه هه
موږ ټول وربللو او دشمايل په وړاندې ي درولو ،پوهېږت ،منه يه او
کنه ؟ پالر به راته ويل چ ددې شمايل پهه وړانهدې سهم پهه ګونه و شهو،
بيا ي يځ ته ويل :
 تهه ههم د ه هه پهه وړانهدې سهر ټيهت کهړه .هلکانوتاسهو ههم همداسهوکههړت ،پههوه شههوﺉ او کنههه ؟ هههوک ملګريههه ،ژونههد همداسهه دى ،هههر
برخليل يو ژوند غهواړت ،ههر څهه دخهداى پهه الس که دى ،مهوږ هسه
قضاوت کوو چه دا يهه دى او کهه بهد .دا يهه کهار نهه دى .زمها نيکمرغهه
ملګريه ،زمهوږ نيکمرغهي داسه ده ،لکهه اوبهه ،پهه که نيهوونکي ځهال
ک  .کله چ دغه جال د اوبو پهه مهنځ که وت ،لهه اوبهو ډک وت ،خهو کلهه
چ ي له اوبو راوباس  ،بيا له اوبو ت

شهي .ههوک ملګريهه همداسه

ده.
پالتون د غنمو له سوارې نه پهه جهوړ شهوت ځهاى که  ،ځهاى پهر ځهاى
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شو .يو څوشېب پټه خوله پات شو او بيا پاڅېد.
ه ه وويل :
يکارت خوب درځي پالتونوفه ! .ژر ،ژر ي پر ټټر او تندت للي انځورول پيل کهړل او ددې کهار پهه
لړ ک ي وويل :
لويههه خدايههه مههوږ پههه خپههل امههان ک ه وسههاته او مههوږ
وژغوره ! زموږ مالتړه
حضهههرت مسهههيحه ! سهههپېڅليه نيکواليهههه ! او فهههرو او الورا(دوه
سپېڅلي شمايل دت) پر مهو .رحهم وکهړه ! دا ټهول بايهد دوه واره نهور ههم
تکرار شي.
سبده ي وکړه ،پاڅېد ،سوړ اسويلی ي وويست ،پر خپهل ځهاى
د ويو پر سوارې کېناست او وې ويل :
هخداى دې ما د يوې وچ تېږې پهه شهان ويهده کهړت او د يهوې ډوډ
په شان م دې بېرته راوي

کړت.

ه ه تهر دې خبهرې وروسهته وغځېهد ،کهوټ يه پهر ځهان واچهاوه او د
ويدو کېدو تکل ي وکړ.
پېير وپويتل:
 دغه دعا چ تا ولوسته ،څه دعا وه ؟پالتون( ،که له پېير سره خبرې اترې نه واى ،خوب به وړى و)وويل :
 ما څه شي نه دت لوستلي(ه ه د ويهدو کېهدو پهه حهال و)مها يهوازېدعا وکړه ،ول ته دعا نه کوت ؟ (ه ه نور نو خوب يوړ).
پېير وويل :
نه ،نه زه دعا کوم .خو تا دغه فروال الورا څه لپاره ويل.پالتون په چټکن ځواب ورکړ:
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 نوڅنګه ؟ دا د آسونو دعا ده ،انسان بايد څارويو پهه خيهال که ههمواوسههي ،نههه وين ه  ،ه ههه دوکههه مههاره راسههتنه شههوې ده ،ځههان تههودوى ،د
ارموني(ددې خبرې سره سم ي له خپلو پښو سره نېږدې سپن وليهده او
وي نازوله .م ي واړاوه او ه ه دم ويده شوه.
چېرته د باندې له لهرې د ژړا او چ هو غهږ راتهه  .د زنهدان د ديوالونهو د
چولو نه د اور ش ل ليدل کېدې ،خو د ننه په زندان که تهوره تيهاره وه،
غږونه ههم نهه اوريهدل کېهدل .پېيهر تهر ډېهرو پهورې ويهده کېهداى نهه شهو،
سترګ يه رهه وې ،پهه تهوره تيهاره که پهه خپهل ځهاى که پهروت و او.
پالتون خرپههارت تهه يه چه دده تهر څنهل ويهده و ،غهوږ نيهولی و .ه هه
داس ه احساسههوله ،ه ههه دنيهها چهه تههر دې نههه مخکهه دده پههه روا کهه
راپرزيدل وه ،اوس بيا په نوې يکال ،پهه نهوې او ټينګهه بڼهه بېرتههدده
په روا ک په نوت ډول راغوړېږت.
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٠۹
په ه ه زندان ک چ پېير ساتل کېده ،ه ه څلور اونهن تېهرې کهړې.
له ده سهره مهل درويشهت اسهيران ،درې افسهران او دوه تنهه مهامورين ههم
وو.
دغه ټول کسان ،ګواک وروسته پېير ته په خيهالونو که پهه تتهه بڼهه
وريادل ،خو په ه و ک پالتون کرتايوف د تل لپاره د پېيهر پهه خيهالونو
ک د داس يوې خورا او تر ټولوغوره ،يه  ،پيهاوړې خهاطرې پهه توګهه
پهههات و چه ه د بشپړروسهههي کرکتهههر ،د ټهههول مهربهههانن او غونه ه منه ه
احساس څرګندونه ي کوله.
بله ور سهار د وخته چ کله پېيرخپل ګاون ى وليد ،د ه ه ګهردى
تصوير د ه ه په هن ک ابدت شو .د پالتون سر تر پښو انهدام چه ه هه
فرانسههوت کههوټ يهه اغوسههتي او دمههال وسههتني پههه ځههاى يهه مههال پههه
ريښکن تړل وه ،د ه ه پوځي برېدګی ډوله خهولن ،يهو ګهردى تصهوير
هن ته سپاره .ککره ي چور ګرده وه ،د ه ه مال ،ټټر آن السونه چه تهل
ي داس نيول چ ګواک څه شي وړت .ټول اوټول ګرد وو .د ه هه خهوږه
موسکا ،د ه ه نصوارت تاندې سترګ هم ګردې وې.
پالتون کرتايوف ،د ه و کيسو له مخ چه د خپهل پخهواني پهوځي
ژوند نه ي کول او ټولو دغو کيسهو ه هو جګهړو پهورې اړه لرلهه چه ده
ګ ون په ک کړى و ،بايد پنځوس کلهن واى .ه هه خپلهه نهه پوهېهده چه
څو کلن دى او دا ي هم ويل يي نه شو چ څه وخت پيدا شهوى دى ،خهو
د ه ههه غايههونه سههپين ،ټينههل او ځلېههدونکي وو .د خنديههدو پههه وخههت
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ک (ه ه تل خندل)دمرغلرو د دوو اميلونو په څېهر لهه ورايهه يهکاريدل.
ه ه روغ ،جوړ او له هره پلوه بشپړ و .د سر او ږېرې يو تار ويښته ي ههم
سپين شوت نه و .ټول ځان ي خهورا پوسهت او سهره لهه ه هه ههم ټينهل او
چاالکه و.
د ه هههه د مهه بشهههره ،د وړو ګهههردو ګونځهههو سهههره سهههره ،دسهههادګن او
ځوانن نښ لرل  .آواز ي خوږ او سندريز و ،خو د ه ه دغږيدا تر ټولهو
غوره ځانګړتياو سادګي ،زغردوالي او له مهنی ډک والي و .دا په داګه
څرګنده وه چ ه ه ،هېڅکله د ه ه څه په اړه فکر نه کاوه چ ده ويل يها
ي ويل غويتل ،نو له دې کبله دچټکوالي او ډاډ ،د ه ه د غږيدا او پهه
ه ه ک د کلمو ادآ ،د ه ه د وينا نه جال کېدونک برخه وه.
د اسههارت پههه لومړيههو ورځههو که  ،د ه ههه ځههاني تههوان او قههوت پههه دې
ک ه چه ګهواک دى ،پهه دې نهه پهوهېږت چه سهتړيا او نهاروغي څهه تهه
وايي ،هره شپه به چ ويده کېده ،ه ه به ويل :
 اې لويه خدايه ! موږ د تېهږې د يهوې ټهوټ پهه توګهه ويهده او ديهوېډوډ په توګه مو راوي

کړه .هر سهار به چ لهه خوبهه راپاڅېهد ،اوږې

به ي پورته اچول او ويل به ي :
 بيګا ګرد ويده شوم او سهار بېرته په پښو وخوځېدم.او په ريتيا هم ،ه ه به چ وغځېد لکه تېهږه داسه بهه ويهده کېهده،
سهار به ي ځان وخو ځاوه ،راوي

به شو او په هماغه شېبه که بهه  ،لهه

ځن ه پرته ،لکه ماشهوم چه پهه خپلهو نهانځکو لهوب کهوت .دى بهه ههم پهه
کوم کار اخته شو .ه ه په هر کار يه پوهېده ،که څه ههم پهه ه هو که يه
ماهرت نه الره ،خو کارونه ي بد نه و .ه ه تل بوخت و او يهوازې دشهپ
به ي ځانته اجازه ورکوله چ وغږېږت ،غږيداي خويهېدله او سهندرې
ي هم ويل  .سندرې به ي چ ويل  ،د نورو سندرو غاړو په څېهر بهه نهه
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و چ اوريدونکي ،د خپلو سندرو اوريدو تهه راپهاروت .د ه هه سهندرې
ويل داسه و ،لکهه دمرغهانو بهه څېهر .ده دغهو سهندريزږ غږونهو تهه ځکهه
اړتيهها لرلههه چ ه لههه ه ههه سههره بههه ي ه خپلههه خوځېههدا ،دريههدل او پههاڅون
برابرول .د ه ه سندرې تل خوږې ،زړه رايکونک  ،غمبن او يهځېن
وې .څېره او تندى به ي د سندرو ويلو پهه وخهت که تهل زغهرده او تريهو
وو.
له ه ه ورځ چ اسير شوى و ،ږېره ي لوړه شوې وه ،ټهول ه هه څهه
چ دده له پوځي او قيمتي ژوند سره اړه لرلهه ،ده اېسهته ارتېږلهي وو او
پهه نهها آګانهه توګههه ،خپهل پخههواني ژونهد يهنههی بزګهرت کليههوالي ژونهد تههه
ورستون شوى و ،ه ه ويل :
 د سرتير ژوند پاى ته رسېدلی دى ،دخداى په امان !د ه ههه نههه خويههېدل چه څههوک د ه ههه د پههوځي ژونههد او وخههت پههه اړه
وغږېږت .که څه هم ه ه له خپل تيرشوت ژوند نه نارضا و او زياتره وخت
به ي دا تکراوله چ په خپهل پهوځي ژونهد که هېڅکلهه چها وهلهی نهه و.
کله به چ ه ه کيس کول  ،زياتره وخت به دغه کيس د ه هه پخهواني
کيلوالي ژوند په اړه چ ده ته ډېر ګران برېښېده .ه ه متلونهه چه ده پهه
خپلو خبرو ک کارول ،ه ه متلونه نه و چ زيهاتره بهه سهرتيرو کهارول .د
ه ه متلونه زياتره نهه يهوازې دا چه يهکنځمار او بربنه ې وينهاوې وې،
بلک ه ه به ډېر ولسي وو .دغه متلونه که څه هم د خپل په ځاى کارون
په وخت ک ي او ژورې مهنی لرل  ،خو د ه و جال جهال کهارول د ه هو
مهنی ته سخت تاوان رساوه.
ده به زياتره وخهت داسه خبهرې کهول چه د ه هه لهه پخوانيهو خبهرو
سره ي ضديت درلود ،خو د ه هه دغهه او ه هه خبهرې دواړه سهم وې .د
ه ه غږيدا خوييده او غږيدل ي يکلي وو .ه هه بهه وينها پهه متلونهو او
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ځېنو ستاينو ک سينګاروله ،خو پېير ته داس برېښېده چ ه هه دغهه
متلونه خپله جوړوت .د ه ه د وينا تر ټولو غوره يکال په دې ک وه چه
کلههه ناکلههه بههه يههوه سههاده پېښههه يهها خبههره چ ه پېيههر بههه هههم د ه ه پېښ ه
دسادګن له امله ه ه ته پاملرنه نه کولهه ،د ه هه پهر ژبهه ديهکال او پهرتم
نښه وه .ه ه ب ه ه و کيسهو تهه چه د پهوځي خهدمت پهه وخهت پهه اړه ويهل
کېدې ،په وار وار تکرارېدې ،يه غوږ نيو .خو تر هرڅه زيهات ،د ه هه ،
ه ه کيس خويېدې چ په ريتين ژوند ک پېښ شوې وې .ه هه بهه
ددغو کيسو داريدو په وخت ک موسېده او د اوريدو په لړ ک به يه د
داستانونو د يکالوو د الراسپړن لپاره پويتن کول .
کراتيههوف ،پههه زړه بههايللو ،دوسههتن او مين ه  ،ه ههه شههان چ ه پېيههر
پوهېهده ،نههه پوهېههده ،خههو ه ههه تههه  ،هههر څهه چه بههه پههه ژونههد که ورسههره
مخامخېده ګران و او په مينه ي ه ه منل او زغمل .له هر چا سره به چه
مخام کېده ،په مين ي له ه ه سره مينه کوله .ه هه ههم ،نهه يهو ټهاکلي
يا پېژندلي چاسره ،بلک هر ه ه څوک به چ لهه ده سهره مخهام کېهده،
ده ورسره مينه کولهه .ه هه تهه خپهل سهپی ،خپهل ملګهرت ،فرانسهويان او
پېيههر چ ه پههه زنههدان که دده ګاون ه ى و ،ټههول او ټههول ګههران و ،خههو پېيههر
داس احساسوله چ د کراتيوف ،د ټول مهربانن او خواخهوږ.

سهره

سره چ له ده سره ي لرت (دغه مهرباني او خواخهوږت دپېيهر لهه خويه
پرتهه لههه ده سهره کېههده) د ه هه جالوالههي او بيلتهون بههه يهوه شههېبه ههم ه ههه
خوابههدى نههه کههړت .او پېيههر هههم کههرار کههرار د کرتههايوف پههه وړانههدې دغههه
احساس پيدا کړ.
پالتون کراتايوف ،دنورو ټولو اسيرانو لپاره يهو عهادى سهرتيرى و،
ه وى دى د ګربت او ياهم پالتوشه په نامه ياداوه .لهه ه هه سهره بهه يه د
زړه لههه کههوم او پههه خواخههوږ ټههوک کههول او ه ههه تههه بههه ي ه کارونههه
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سههپارل ،خههو دپېيههر لپههاره ،ه ههه تههل هماغههه شههان پههات و ،لکههه د ه ه
لههومړې شههپ پههه شههان چه ده د لههومړت ځههل لپههاره دى ليههدلی و .يهنههی لههه
تصوره وتلی ،ګردى او دتل لپاره دسادګن او ريتينتوب نښه.
 .پالتون کراتايوف ،له خپل دعا نه پرتهه ههېس شهي لهه يهاده زده نهه و.
کله به چ ه ه خپل خبرې پيل کړې ،داس برېښېده چ ه هه پهوهېږت
 ،څنګه او چېرې ه ه پاى ته ورسوت.
کله به چ د ه ه کوم خبرې پېير حيران کړ او له ه ه نه به يه هيلهه
وکړه چ ه ه بيا ووايي ،ه ه څه به ي چ يوه شېبه مخک ويلي و ،نه
شههو کههوالى وريههاد کههړت .دغههه راز ده دا هههم نههه شههو کههوالى چ ه د خپل ه
خويهه سهههندرې شههههر پېيهههر تهههه ووايهههي .دا سهههندره دا وه(( :خپهههل ګهههران
چنارګوټی م زړه را بدوى))
ه ه په وينا او خبرو ک دجال جال کلمو په مهنی نه پوهېده او نه يه
کوالى شو پوره پرې پوه شي .د ه ه هره کلمه او هر چاره ،ه ه تهه د ه هو
ناڅرګندو او نا آشنا هڅو غبرګون و چ دى خپله هم له ه و نه خبهر نهه و.
دا دده ژوند و ،خو دده ژوند لکه ه ه شان چ ده خپله انګېرله ،له نورو
نه جال هېس مهنی نه لرله .د ه ه ژوند  ،يوازې د ټوليز ژوند د يوې برخه
په توګه  ،ده تل داس احساسوله ،مهنی پيدا کوله .د ه ه خبرې او کهړه
وړه ،په هماغه نرهم  ،ههرو مهرو والهي او دده لهه واکهه پرتهه ادآ او تهر سهره
کېدل ،لکه عطر چ له ګلو راپهاڅي .ه هه نهه دکهوم جهال کلمه يها جهال
چارې په مهنی او نه ي په موخ  ،په يوه هم نه پوهېده.
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وروسته له ه ه چ شهزادګن ماريا له نيکهوالى نهه واوريهدل چه د
ه ه ورور ،د ياروسههالو پههه يهار که د رسههتوف لهه کههورنن سههره دى ،د
خپل ترور د مخالفت سره سره ي بياهم سمدالسه پريکړه وکهړه چه لهه
خپههل وراره سههره يههو ځههاى ه ههه پلههو تههه وخههوځېږت .دا کههار آسههانه و کههه
کههړکي ن ؟ شههونی و کههه نهها شههونی ؟ دې خپلههه دنههده ګڼلههه چ ه هههر څنګههه
کېږت ،د خپل ورور څنل ته چ دمرګ په حال و ،ځهان ورسهوت .دې ههر
ه ه څه چ له السه کېدل کول  ،چ خپل وراره ،خپل ورور تهه ورسهوى.
ه ه پاڅېده او وخوځېده ،ه

فکر کاوه که سردار انهدرې خپلهه دې تهه

خبههر نههه دى ورکههړى ،لههه دې املههه دى چ ه يهها خههو داسه ناروغههه دى چ ه
دليکلو توان نه لرت او يا داچ ه هه دا کهار ددې (شههزادګن ماريها) او
خپل زوى لپاره خورا ګرانه او له کړکي ه ډکه چاره بلل ده.
څو ورځ وروسته شهزادګن ماريها دخوځېهدا لپهاره چمتهو شهوه ،د
ه

دسفر کاروان  ،يوه لويهه ګهاډ وه چه دا ورونهژ تهه پهه که راغله

وه ،يوه وړه کراچن او يوه بله السي دباروړلو کراچن ګوټ وو .له ه ه
سره په سفر ک پې له بورى ين ،نيکوالى جان او يوونکی يه  ،د ه ه
بوډ مينځه ،درې چهوپړان ،يهو ځهوان يهاور ،يهو آشهپز چه تهرور يه اړ
کړى و ،خوځېدونکي وو.
مسکو ته دعادى الرو نه تهل خهورا ګوايهمن او آن تصهور يه ههم نهه
شه کېداى ،نو له دې کبلهه ،شههزادګن ماريها ،مهزل تهه درسهېدو لپهاره،
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دالرې بدلېدوته اړه شوه .يهنی ه ه الره يه غهوره کهړه چه د ليپڅهل ،
ريزان ،والديمير او شويا د يارګوټو له الرې تيريده .دغه الره نهه يهوازې
ډېههره اوږده وه بلکهه لههه دې کبلههه چهه پههه ټولههو ربههاطونو کهه د آسههونو
بدليهدل ناشهوني وو ،ههر څهه خهورا ګههران او دريهزان يهار تهه نېهږدې ،خههو
دفرانسويانو د پيداکېدو خبرې کېدې ،نو ځکه ډېره له ګوايه ډکه وه.
د ټهههول الرې پهههه اوږدوکهه  ،پې لهههه بهههورى يهههن ،دوْسهههال او د ه ه ه
چوپړان د شهزادګن ماريا ،دهڅو ،روحهي پياوړتيها او ټينهل تکهل تهه
حيران پات وو .ه ه تر ټولو ناوخته ويديده ،تر ټولو نه د وخته ويښېده
او هېس داس ستونزه نه وه چ د ه

دتکل خن شي .د ه

د هڅهو او

هانهد او تهل تهه دتلوسهو لهه برکتهه وو چه نوروتهه ههم دغهه دخوځههون او
تکههل احسههاس ورلېږديههدلی و او د دويم ه اونههن پههه اوږدو ک ه و چهه
ه وى ياروسالو نومي يار ته ورسېدل.
شهزادګن ماريها ،د ورونهژ پهه يهار که د خپله اسهتوګن پهه مهوده
ک  ،د خپل ژوند ،تر ټولو نه غوره نيکمرغهي ګڼلهه او ددغه نيکمرغهي
خوندي احساساوه ،نور نوله رستوف سره د ه

مين نه ه هه زورولهه

او نه ي په عذابوله .دغه مينه ددې له روا سهره ن ښهتل شهوې او ددې د
روان او ځان نه جالکېدونک برخه ګرځېهدل او دا نهور لهه ه ه سهره لهه
سيالن نه الس په سر شوې وه.
که څه هم ه

هېڅکله ،په ډاګه دا خبهره چاتهه نهه وه کهړې ،خهو ه هه

اوس په دې ډاډه وه چ يو څوک ورته ګهران دى او دا ههم يهو چاتهه ګرانهه
ده .ه ه په دې خبره ،ه ه وخت پوره ډاډه شوه چ نيکوالى رستوف دې
تههه راغههی او پههه خپلههه وروسههتن کتنههه که دې تههه وويههل چه ددې ورور(
سردار اندرې)د رستوفيانو له کورنن سره مل دى .نيکهوالى ،آن دې تهه
اشاره ههم ونهه کهړه چه  ،کهه سهردار انهدرې جهوړ شهی ،د ه هه او ناتاشه
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پخههوانن شههلېدل اړيکههي بههه بيهها او بېرتههه راتههازه شههي ،خههو شهههزادګن
ماريا د ه ه لهه سهترګو اوبشهرې نهه دا احسهاس کهړې وه چه ه هه بهه دې
خبههره يههه پههوه او د ه ههه پههه اړه فکههر کههوت .ددې سههره سههره لههه دې سههره
نيکههوالى اړيکههی خههورا مينههه نههاک او نزاکتههه ډک وو ،نههه يههوازې دغههه
اړيکی بدل نه شول ،بلک داس برېښېده چ نيکوالى پهه دې خوشهاله
چ ه اوس ددوى د خېښههن اړيکههي پههه اسههانن او ال مينههه نههاک ډول ه ههه
(شهزادګن ماريها) تهه چه څهو مهوده دمخهه يه ه هه احسهاس کهړى وو،
څرګند کړت .شهزادګن ماريا ،په دې پوهېهده چه ه ه تهه د لهومړى او
وروستي ځل لپاره يو څوک ګران دى.
لکه ه ه شان چ د سفر په وخت ک تل پېښېده  ،شهزادګن ماريا،
داس په غمونو ک ډوبه وه چ خپله اللی موخه ي هېره کړې وه ،خو
همدا چ يارسالو ته نېږدې شول ،د ه ه څه په فکر ک شوه چ ه ه نهه
څو ورځ وروسته بلک نن مايام ورسره مخام کېدونک وه ،د ه
تلوس او ګبنيتوب پاى نه درلود.
کله چ د ه

د ترور الريود چوپړ چ شهزادګن ماريها ،د څهارن

او ددې چههارو د پلتن ه لپههاره مخک ه اسههتولی و او دنههده ي ه لرلههه چ ه
وګورت د رستوف کهورنن چېهرې ميشهته او اسهتوګنه ده او پهه دې ځهان
خبر کړت چ د سردار اندرې روغتيا څنګه ده ؟ بيزته راستون شو ديار
د لوي اډ مخ ته  ،له يوې لوي ګاډ سره مخام شو .ه ه د ګهاډ
له کړکن نه ،د شهزادګن ،له ګبڼن نه رنل الوت او ډار پس اخېسهته
څېره وليدله او دى هم ډار پس واخېست ،او وې ويل :
ه ستاسو حضور ! دهر څه پويتنه م وکړه ،د رستوف کورنن ديار
په ډګر ک  ،د سوداګر برو نيکوف په کهور که ميشهته او ځهاى پهر ځهاى
شوې ده .هومره لرې نه ده ،د ولګا د رود پر څن و.
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شهزادګن ماريها ،پهه وحشهت او پويهتنيز غل هل د الريهود چهوپړ
م ه تههه وکتههل ،هههېس نههه پوهېههده چ ه ه ههه څههه وايههي ،پههه دې ي ه سههر نههه
خاللېده چ ول ددې پويتن چ :
ورور ي څنګه دى ؟ ځواب نه وايي .د شههزادګن پهر ځهاى ،پې لهبورى ين ،دا پويتنه وکړه او وې ويل :
سردار څنګه دى ؟ واالحضرت هم له دوى سره په هماغه کور ک ميشت دى.شهزادګن په زړه ک وويل :
يکارى چه ژودنهدى دى .فکهر يه وکهړ او پهه کهراره يه لهه ځانسهره
وويل :
ه ه څنګه دى ؟خلل وايي ه ه په هماغه حال چ و ،په هماغه حال دى.شهزادګن ماريا ،دا ونه پويتل چ :
 ه ه په هماغه حال چ دى ،څه مهنی ؟ه ه يههوازې کمکههی وړوکههي اوه کلههن نيکههوالى تههه ،خپههل وراره تههه،
دسردار اندرې زوى ته چ ددې تهر مخه ناسهت و او لهه خلکهو نهه دته
يار له نندارې نه ي خوند اخېست ،کتل .ه

سر يهکته واچهاوه او تهر

ه ه وخته پورې ي را پورته نه کړ چ د ه وى درنهه او لويهه ګهاډ چه
د خوځېدا شړقېدا ي شر او شور جوړ کړى و ،په يو ځاى ک ونه دريهده
او له ګاډ نه د يکته کېدو د زينو د برابرولو غږ پورته نه شو.
دلوت ي ګاډ دروازې خالل شوې .کين خواتهه يه اوبهه  ،لهوى
سيند او ين خواته ي زين وې .بر زينه چوپړان او د ه و په مهنځ که ،
يههوه سههره پخونههه نبلههن چههن اوږدې تههورې کههوڅن ي ه لرل ه والړه وه،
ددغ نبلن پرشون و داس موسکا خوره وه چه شههزادګن ماريها تهه
5٠2٠

ه ه السي او ناخونده برېښېده (دا سونيا وه)  .شهزادګن ماريا پر زينهو
وروختله اوهلته والړې نبلهن چه السهي موسهکا يه پهر شهون و خهوره
وه ،دې ته وويل :
 دې پلو ،دې خواته !او شهههزادګن د انترههار پههه خونههه ک ه لههه يههوې پخه يههځ سههره چ ه
ختيځه بشره ي لرله او په چټکن او خواشينن ددې خواته را روانه وه،
مخام شوه .دا مشهره ګرافينهه وه .ه ه لهه شههزادګن ماريانها غېهږ تهاو
کړه او تر يکلولو نه وروسته ي وويل :
 زما ماشومه ! راته ګرانه ي ! څومره ډېهره مهوده وشهوه چه مه نههي ليدل !
شهزادګن ماريا ،د خپل ټول نا آرامن او خواشهينن سهره سهره پهه
دې پوه شوه چ دا مشره ګرافينه ده او بايد دا هم څهه ورتهه ووايهي .ه هه
خپله هم په دې پوه نه شوه چ څنګه ي وکهوالى شهول يهو څهو فرانسهوت
کلم په هماغه ډول چ دې ته ويل شوې وې ،ووايي او وپويت :
ه ه ه څنګه دى ؟
ګرافين وويل :
 ډاکتر وايي چ اوس ګواچ نه شته.خو له دې خبرې سره هممهاله ،ګرافين يهو سهوړ اسهويلی وکهي

او

ستر ګه يه آسهمان خواتهه ور لهوړې کهړې ،د ه ه دغهه کتهل د ه هه څهه
برخالف و چ دې ويلي و.
شهزادګن ماريا وپويتل:
 همدا اوس ،همدا اوس ګران شهزادګن !ه ه لههه دې خبههرې سههره جوخههت ،کمکههي نيکههوالى جههان تههه چ ه لههه
دوسال سره ګ راننوت م ورواړاوه او وې ويل :
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 څه يکلی او نازولی هلل دى.ګرافين ه  ،شهههزادګن ميلمسههتون تههه بدرګههه کههړه  .سههونيا لههه پې ل ه
بورى ين سره غږيده او ګرافين نيکهوالى نهازوه .پهه دې وخهت که مشهر
ګراف کوټ ته راننوت او له شهزادګن سهره يه روغبهړ او سهتړت مشهي
وکړه .ګراف له ه ه وخته چ وروستی ځل ي شهزادګن ليدل وه ،ډېر
بدل شوى و .ه ه وخهت ،دى ،داسه مسهت ،خوشهاله او پهر ځهان ډاډمهن
سههپين ږيههرى و ،خههو اوس داسهه خههوار او نههاهيلی برېښههېده .ه ههه ،لههه
ګرافين سره دغږيدا په لړ ک پر له پس  ،دې خوا ،ه ه خهوا کتهل چه
ګواک غويتل ي وپويتي ه ه څه چ دى کوت يا ي وايي سم دت که
ناسم ؟
د مسکو تر سوځېدو نه وروسته چ دده شتمنن او جايدادونو  ،پهه
ايهرو او کنه والو بههدل شهوت وو ،داسه برېښهېده چه ده پههر ځهان ډاډ لههه
السه ورکړى او داس ي انګيرله چ دده لپاره په ژوند که ځهاى پهات
نه دى.
شهزادګن ماريا ،د ه

لېوالتيا او نا آرامهن سهره سهره چه پهه دې

شېبه ک د خپل ورور د ژر ليدو لپاره ي لرله او د ه

خواشهينن سهره

سره چ د ورور د ليدو نه پرته ،دې ته دنورو خبرو او کړو نه پيدا شهوې
وه ،دې غويتل سمدالسهه خپهل ورور وګهورت ،خهو نهورو پهر لهه پسه د
ه

د ورور په ستاينو وخت تېراوه .ه

د ورور د ديدن په هيلهه که د

ډوبيدو سره سره بيا هم ه ه څه څارل چ ددې په شها او خهواک تېريهدل
او داسهه يهه احساسههوله چهه اوس سمدالسههه بايههد همههدې حههاالتو او
دنورو کړو وړو ته غاړه کېږدت .ه ه څه ته چ دا ورسهره مخهام ده ،کهه
څه هم ددغو ټولو خبهرو او کهړو وړو زغهم ورتهه ګهران و ،خهو بيهاهم ه ه
کوم شکايت نهه درلهود .مشهر ګهراف سهونيا ه ه تهه ور وپېژندلهه او وې
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ويل :
 دا زما خوريئ ده  ،ه ه تاسو پېژنئ شهزادګن !شهههزادګن مشههرې ګرافينهه تههه مهه ورواړاوه او هڅههه يهه کولههه د
تربګنههن ه ههه احسههاس چ ه دد غ ه نبلههن پههه وړانههدې ددې پههه زړه ک ه
راپاريدلی دى ،آرام او کرار کړت .ه

سهونيا يهکل کهړه ،خهو پهر ه ه

ځکه هر څه ګران تماميدل چ ددغهو ټولهو خلکهو طبيههت چه لهه دې نهه
راتاو شوت وو ،لهه ه هه څهه نهه زيهات تهوپير درلهود چه ددې پهه زړه که
تيريدل.
ه

پر ټولو غږ وکړ او وې پويتل:

ه ه چېرې دى ؟سونيا ځواب ورکړ:
 د الندې ،ناتاشا له ه ه سره ده.سونيا تکه سره شوه او زياته ي کړه:
 درځئ چ ورشو ،وې ګورو ! او ريهتيا زه فکهر کهوم تاسهي سهتړېشوې ياستئ ،شهزادګن ؟
د شهزادګن په سترګو که د خواشهينن اويهک شهېوه شهږې .ه ه
بيا ګرافين ته م ورواړاوه او غويتل ي چ بيا له ه

نه وپويهتي،

څنګه او له کوم الرې ه ه ته (ورورتهه) ورشهي .پهه همهدې وخهت که و
چ د کوم چا نرم ،سندريز ،خو چټل ګامونهه ،تها بهه ويهل لکهه دنهاڅګر
قدمونه د دروازې شاته واوريهدل شهول .شههزادګن مه ورواړاوه او وې
ليدل چ ناتاشاوه ،تا به ويهل چه منه ې را وههي ،ددې خواتهه را روانهه
ده .هماغه ناتاشاچ تير وار ي په مسکو ک د ه وى د کتن پهه وخهت
ک کرکه ترې راغل وه .ه ه ال ددې وخهت پيهدا نهه کهړ چه ناتاشه تهه
وګورت ،خو په دې پوه شوه چه ه هه درد احساسهوى چه دا پهرې اختهه
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ده ،نههو ځکههه د ه ه ريههتينی دوسههت دى .د ه ه پلههو ي ه ور ودانګههل ،
غېږيه تههرې چههاپېره کههړه او پههه داس ه حههال که چه سههر يه پههر اوږو ور
ايښی و ،يه ي وژړل.
ناتاشهها چ ه د سههرداراندرې د کههټ تههر څنګههه ناسههته وه ،همههدا چ ه د
شهههزادګن لههه راتګههه خبههره شههوه ،پههه ارامههو خههو چټکههو ګههامونو ،ه ههو
ګامونو چ شهزادګن ماريا ته سندريز برېښېدلي وو ،د ه هه لهه کهوټ
راووتلههه او ددې خواتههه ي ه رامن ه ه کههړل .کلههه چ ه ناتاشهها د شهههزادګن
ماريا پلو ورمن ه کړل ،د ه

په حيرت وهله او ګبڼهن اخېسهت څېهره

ک يو څه يه څرګند و او ه ه مينه وه .دمين حالت و .لهه سهردار انهدرې
سره مينه ،لهه شههزادګن ماريها سهره مينهه ،لهه ټولهو ه هو سهره مينهه چه
ددې د خويههن سههره ي ه اړه پيههدا کولههه .د خواخههوږ حالههت ،د نههورو پههه
خاطر د زوريدن حالت او دب پايه هېل او لېوالتيا حالت  ،ه ه حالت
چ خپل ټول څه او ځان له ه و سره تر مينه ځهار کهړت .داسه برېښهېده
چ په دغ شهېبه که  ،ه ه نهه دځهان اونهه لهه ه هه سهره د خپلهو اړيکهو
پرته  ،هېس خيال د ه

په خيال ک نه و.

حساسه شهزادګن ماريا ،ناتاش ته په لومړت غل ل ک په هرڅهه
پوه شوه او له غمه په ډک خوند ي د ه

پر اوږو اويک تويول .

ناتاش ورته وويل :
درځه چ ځو ! ورځه چ ورشو ماريا !او ه ه ي بل کوټ ته بدرګه کړه.
شهههزادګن ماريهها سههر راپورتههه ،اويههک پههاک  ،مه يه ناتاشه تههه
ورواړوه او داس انګېرله چ دا به له ه
شي.
ه يه نو . . .څه  . . .به. . .
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سره په هر خبره او هر څه پوه

ه ه غويههتل څههه وپويههتي ،خههو ناڅاپههه چپههه شههوه ،ه ه داس ه
انګېرله چ نه شي کوالى په خبرو او کلمو پويتن او ځوابونه وشهي .د
ناتاشه سههترګو او بشههرې بايههد هههر څهه پههه ژوره او پههه ډاګههه دې تههه ويلههي
واى.
ناتاش ه

ته کتل او داس برېښهېده چه ه هه لهه دې املهه پهه ډار

اوشل ک ده چ ټول ه ه څه چ دا پرې پوهېږت ووايي او يها يه ونهه
وايي .ه

ګواک دا احساس کړى و چه ددغهو ځلېهدونکو سهترګو پهه

وړاندې چ ددې د زړه تر تله پورې ي الره وهل ده ،نهه شهوکوالى ټهول
ريههتيا ،ه ههه ريههتيا چهه دا تههرې خبههره او پههرې پههوهېږت و نههه وايههي .د
ناتاش شون ې ناڅاپه ورږدېدې .د ه

دخولګن نه نا يکل ګهونح

را تاو شوې  ،په ساندو ساندو يه ژړا پيهل او پهه السهونو که يه خپلهه
بشره پټه کړه.
شهزادګن ماريا په هرڅه پوه شوه.
خو په هرحال ،ه

هيله لرله او دهمدې هيل په هيله يه د ه هه څهه

په اړه پويتنه وکړه  ،چ دې باور نه پرې الره:
 نو يه ،د ه ه ټپونه څنګه دت ؟ حال ي څنګه دى ؟ناتاش يوازې وکوالى شول چ دومره وايي:
 تاس  . . .تاس خپله ي وګورﺉ ! . . .يههو څههو شههېب وروسههته دواړه پههه ګه ه د ه ه کههوټ د دروازې شههاته
والړ وو چ سرداراندرې په ک پروت و .دواړه ددې لپار کېناست چه
ژړا ي آرامه شي او بيا په ارامو څېرو د ننه کوټو ته ورننوزت.
شهزادګن ماريا وپويتل:
 -دا نههاروغي ي ه څنګههه وه ؟ ډېههره مههوده کېههږت چ ه حههال ي ه خرابهههشوى دى ؟ او دا پېښه څه وخت شوې ده ؟
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ناتاشا وويل چ په پيل ک يه خهورا سهوځوونک تبهه او ګوايهمن
درد درلود ،بيا د ترويڅه په سيمه ک دا يه شول ،خو داکتر له يوه شهي
ډاريده او ((ه ه  ٠٠2روس))و  ،بيا دغه ګواچ لرې شو ،خو کلهه چه د
ياروسالو يار ته راورسېدو ټپونه ي په خوسها کېهدو شهول (ناتاشها ،د
ه ههه دټپونههو پههه ټههول حههاالتونو:خيرينتههوب او خوساسههتوب  ،بههه هرڅههه
پوهېدلههه) داکتههر ويههل چهه د ټپونههو د خرينتههوب او بيهها خوسهها کېههدو
تداوت هم کېداى شي ،خو کله چ بيا تبه پهرې راغلهه ،داکتهر ويهل چه
دغه تبه خورا ګوايمنه ده.
ناتاش وويل :
خو دوه ورځ دمخه ناڅاپه دغه پېښه وشوه.ه

د خپلو ساندو او ژړا مخه ونيوه او وې ويل :

 زه نه پوهېږم چ څنګه ؟ خو تاسو به ي په خپله وګهورت چه لهه نههڅه جوړ شوت دت.
شهزادګن وپويتل:
 خورا خوار شوى دى ؟ ډنګر شوى دى ؟نه ،داسه نهه دى ،تهر خوارتوبهه ههم ال بهدتره دى ،تاسهي بهه يه خپلهه
وګههورﺉ ! وا  ،وا ماريهها ،ماريهها ،ه ههه ډېريههه دى ،خههو .ه ههه نههه شههي
کوالى ،نه شي کوالى ژوندى پات شي . . . .ځکه چ . . .
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کلهههه چه ه ناتاشههها پهههه خپهههل دوديهههزې ادآ د ه هههه دروازه پرانسهههته،
شهزادګن ته ي تر ځانه د مخکېدو بلنه ورکړه .شهزادګن ماريا داسه
احساس کړه چ ستوني ي سلګيو ته چمتو دى.
هر څومره چه ه ه د ځهان دآرامولهو او تسهل هڅهه کولهه  ،دا پهه دې
پوهېده دا چ د اويکو دتوييدو مخه نيولی نه شي ،شههزادګن ماريها
په دې پوهېده چ ناتاشا ددې خبرو مهنی څه ده چ :
 دوه ورځ دمخه دى داس شو. .ه ههه پههه دې پوهېههده چ ه د ه ه دا حالههت چ ه دا ناڅاپههه آرامههه او
مهربانه شوه څه مهنی لرت.
ه ه پوهېده چه پهه دغهه مهربهانن او کهرار که د مهرګ نښه دت.
ه ه چ دروازې ته ورنېږدې کېده ،د اندرې ه هه بشهره يه وليدلهه چه
دې له ماشومتوبه پېژنده .د ورور ه ه مهربانه ،ارامه او خوږه څېره چه
خورا لږه به داس برېښېده او پر دې بهه يه تهل داسه ژوره اغيهزه کولهه.
ه ه په دې پوهېده چه ه هه بهه دې تهه شههر ووايهي ،ه هه شهان ارامهه او
مينه ناک خبرې به وکړت چ پالر ي تر مرګهه مخکه دې تهه کهړې وې.
ه ه خبرې چ دا به ي زغم ونه شي کړاى او هرو مرو به وژاړت .وړاندې
ي ه کههه وروسههته ي ه  ،مګههر هههرو مههرو دا پېښههدونک و او دا کههوټ تههه
ورننوتههه .څههومره بههه چ ه ددې سههترګو لههه نېههږدې نههه  ،پههه څرګنههده او ال
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څرګنههده  ،د ه ههه بشههره د ه ه بشههرې ځانګړتيههاوې ليههدل  ،پههه هماغههه
اندازه به سلګيو ددې ستونی او غاړه پسن اخېست  ،ناڅاپه ي د ه ه
څېره وليدله او د دواړو کتن او غل کونه سره مخام شول.
سردار اندرې ،پر يوې اوږدې کټ ډوله څوکن پروت و ،شها او خهوا
ي بالښتونه ايښي وو او يو اوږد کمي

ي په غاړه وچه د خړلمهن پهه

پوست ګاهل شوى و .ه ه دنګهر او تهل ژيهړ و .د ه هه پهه يهوه ډنګهر او لهه
سپين والي نه راهه الس ک ي دستمال او د بل الس ګوتهو يه پهه نرمه
خوځېدا م پورته له برېتو سهره لهوب کهول او سهترګو يه نويهو راغلهو
کسانو ته په ځير ځير کتل.
شهههزادګن ماريهها ،چه د ه ههه بشههره وليههده او سههترګ يه د ه ههه لههه
سترګو سره مخام شوې ،ناڅاپه ي ګامونو چټکتيا له السه ورکهړه او
داس ي وانګېرله چ سلګن ي له ستوني او اويهک يه لهه سهترګو
تښتېدلي دت .د ه هه دبشهرې پهه ليهدو اود ه هه لهه غل هل سهره د خپهل
غل ل له مخام کيدو سره سهم ،ه هه ناڅاپهه ځانتهه وشهرميده او ځهان
ي ګنهګار وګاهه.
ه

له ځانه وپوشتل:

هوک ! خو ګناه م څه ده ؟د ورور ساړه خو برند غل ل ځواب ورکړ:
 ګنهاه دې داده چه ژونهد يه او د ژونهد پهه اړه فکهر کهوې ،حهال داچ …
د ه ههه مههالل او ژور کاتههه او غل ههل چهه کلههه پههه کههراره د خههور او
ناتاش پلو ته ور واويت ،نه نورو ته بلک دځهان دننهه تهه يه پهام او لهه
تربګنن سره مل و.
دتل په شان ي خور سره الس ورکړ او سره يکل ي کړل.
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سههردار انههدرې ،دده دسههاړه او پههردى غل ههل پههه شههان  ،پههه سههاړه او
پردى غز وويل :
سالم ماريا ! څنګه دې وکوالى شول تر دې ځايه راشي ؟کهههه سهههردار انهههدرې دنهههاهيلن چ ه ه وههههالى واى ،د ه هههه چ هههو بهههه
شهزادګ ماريا دومره نه واى حيرانه کهړې ،لکهه د ه هه ددغه اوسهنن
غزيدا آواز چ پر دې ي داس اغيز کړى و.
په هماغه ساړه او کهرار غهز يه چه پهه که لهه ورايهه د څهه رايهادولو
هڅه اوريدل کېده ،وپويتل:
-

اوس دې روغتيا څنګه ده ؟

-

شهزادګن خپله له خپل پويتن حيرانه شوه.

-

ه ه وويل :

-

-ګران دا بايد له داکتره وپويت .

که څه هم داس برېښيده چه هڅهه يه کولهه دا خبهره پهه ال مهربهانن
وکړت ،خو په ت

آوازي وويل :

 له تا نه مننه ګران چ راغل !-

شهههزادګن ماريهها د ه ههه الس کېښههکود .سههردار انههدرې د ه ه

دالس په کېښکودلو سره  ،تندت لږ تريو کړ .ه ه چ شهو اوخهور يه نهه
پوهېده چ څه ووايي .ه ه په دې پوه شوه چ په دې دوو ورځو ک څهه
پرې راغلي دت .د ه ه له خبرو په تيره بيا د ه ه له کتو نه چه سهاړه و او
تربګنههی تههرې وريدلههه ،پههه هرڅههه کهه پرديتههوب احساسههېدل ،داسهه
پرديتههوب چه د ژونههد لپههاره ډارونکههي او وحشههتناک و .داسه برېښههده
چ نور نو د ژونديو په حال پوهېداى نه شي ،خو سره له ه هه ههم داسه
احساسههېدله چ ه دنههه پوهېههدو علههت  ،لههه دې کبلههه نههه دى چ ه ه ههه ي ه
احساسولئ نه شي ،بلکه لهه دې کبلهه و چه ژونهدت پهرې پوهېهداى نهه
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شي او نه شي کوالى پرې پوه شي ،دى په داس يو څه ک ډوب شوى و.
-

سههردار انههدرې چوپتيهها ماتههه کههړه او پههه داسهه حههال کهه چهه

ناتاش ته ي کتل ،وويل :
-

ګوره چ برخليل بيا څنګه سره يوځهاى کهړو ؟ ه هه بيها منه ې

راپس وهي.
شهزادګن ماريا هر څه اوريدل ،خو په ه ه څه نهه پوهېهده چه ورور
ي ويل .ه ه ،ه ه حساس او ځيرک سردار اندرې څنګهه کهوالى شهول د
ه ههه چهها پههه اړه چه ده تههه ګرانههه ده او دى هههم پههه دې پوهېههده چه دى هههم
ه

ته ګران د  ،داس خبرې وکهړت .کهه ه هه تصهور کهوالى شهول چه

دى ژوندى پات کېزت ،په دغه شان سهړه او لهه سهپکاوت نهه ډکهه ژبهه بهه
ي دغه شان خبرې نه کوالى .که ه ه پر مرګ باور نه لرالى ،نوڅنګه يه
پر ناتاش زړه نه خوږيده ؟
دې خبههرې يههو دليههل درلههود او ه ههه دا چه د ه ههه لپههاره نههورهېس شههي
پروا نه لرله ،دې خبهرې دده لپهاره يهوازې يهوه مهنهی لرلهه ،ه هه دا چه د
ه ه لپاره تر دې نه مهم راز راسپړ شوى و .خبرې اتهرې يه ډېهرې سهړې،
شلېدل او هره شېبه به له ځند سره مخامخيدل .
ناتاشا وويل :
مارت د ريزان له الرې راغل ده.
د سرداراندرې دې ته پام شو چ ناتاشا د ه

خور نه د ماريا بلک

د مارت په نامه ياده کړه .دا لومړى ځل وه چ ناتاشا دده تر مخه د ه هه
خور په دې نامه يادوى او خپله ي هم دې ته پام شو ،ه ه وويل :
يه ؟ه ه ته ي وويل چ مسکو ټول سوى او اېرې شوى او. . .
ناتاشها لهه خبههرو پهات شهوه ،نههور يه نهه شههو کهوالى وغږېهږت .داسه
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يکاريده چ ه ه هڅه کوت ،پر ځان زور راولي چ خبهرې واورت ،خهو
نه ي شو کوالى .ه ه وويل :
هوک ! وايي چ سوى دى ،ډېر د خواشينن وړ دى.ه ه مخام کتل او په برېتو ک ي ګوت وهل .
سردار اندرې سکوت مات کهړ ،داسه برېښهېده چه ه هه غهواړت د
کوم غورې خبرې په اړه له ه وى سره وغږېږت ،نوځکه ي وويل :
 تا له ګراف رستوف سره وليدل ؟ه ه په خورا ساده او آرامه ژبه  ،که څه هم يکاريده چ دى پهوه شهو
چ دده په خبرو د ژونديو سر نه خاللېږت ،دوام ي ورکړ:
 ه ه راته ليکلي دت چ ته ي ډېره خويه شوې ي .او تههر ه ههه وروسههته ي ه پههه داس ه خوشههالن چ ه ګههواک تههر لټههون
وروسته ي ه ه کلمات چ هيله ي لرله ،پيدا کړت وت ،ژر ژر وويل :
 که تاسي تهه ههم ه هه ګهران واى ،څهومره يهه کهار بهه شهوى واى چهواده مو کړى واى.
شهههزادګن ماريهها ،د ورور خبههرې اوريههدې ،خههو د ه ههه پههه خبههرو نههه
پوهېده ،او يوازې ددې يکارونه ي کوله چ د ژونديو له حالهه څهومره
لرې شوى دى ،بله مهنی لرله.
ه ه ناتاش ته وکتل او په کراره ي وويل :
 اوس ول زما په اړه خبرې کوو ؟ناتاشا احساس کړه چ د ه ه سترګ په دې خښه دت ،دې ه هه تهه
ونه کتل او بيا ټول چپه خوله پات شول.
شهزادګن ماريا چ شون ې ي رېږدت ،ناڅاپه ي وويل :
اندرې ته غوا . . .ته هيله نه لرت چ نيکوالى جان وويني ؟د لههومړت ځههل لپههاره دسههردار انههدرې پههر شههون و د ليههدو وړ موسههکا
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راخههوره شههوه ،خههو شهههزادګن ماريهها چ ه د ه ههه بشههره او شههون ې ي ه
پېژندل  ،په وحشت سهره داسه احسهاس کهړه چه دده دغهه موسهکا نهه
يههوازې لههه زوى سههره نههه دخويههن او نههه دمين ه نښههه څرګنههدوى بلک ه د
شهزادګن ماريا په ه و وروستيو خبرو نرمه ملنه ې دت چه غويهتل
ي د ورور احساسات راوپاروت.
ه ه وويل :
 زه ډېر خوشاله يم چ نيکهوالى دلتهه دى ،څنګهه ؟ روغتيها يه يههده؟

****
کله چ ي نيکوالى جان سردار اندرې ته راوست ،ه ه په ډار پهالر
ته کتل ،خو ه هه ځکهه نهه ژړل چه ههېس چها نهه ژړل .سهردار انهدرې ،ه هه
يکل کړ ،خو داس برېښېده چ نه پوهېږت ،له ه ه سره څه ووايي.
کله چ ي نيکوالى جان بېرته بوت ،شههزادګن ماريها بيها ورور تهه
ورنېږدې شوه ،ه ه ي يکل کړ ،نور ي نو د خپلو اويکو مخهه نيهواى
نه شوه او همداس ټينګه په ژړا شوه.
سردار اندرې چ په ځير ځير ه

ته کتل ،وې پويتل:

 څنګه نيکوالى جان ته ژاړت ؟شهزادګن ماريا ،په ژړا ژړا ک  ،دتاييد سر ويوراوه او وې ويل :
 ماريا ! ته انبيل پېژن ؟ خو ناڅاپه چ پات شو ؟څه دې وويل ؟سردار چ په هماغه ساړه غل ل ،ه

ته کتل ،او وې ويل :

 هېس ! دلته بايد ونه ژواړې.کله چه شههزادګن ماريها وژړل ،ه هه پهه دې پهوه شهو چه ه هه ددې
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لپاره ژاړت چ نيکوالى به ب پالره پات شي .ه ه ډېره هڅهه وکهړه چه
بېرتههه د ژونههد بهېههر تههه راسههتون شههي اوژونههد تههه د ژونههديو پههه سههترګه
وګورت ،ه ه فکر وکړ:
هوک ! پر ه هه ههم بايهد سهتا زړه خهوږ شهي ،خهو دا يهوه ډېهره سهادهخبره ده .ه ه ته په زړه ک د انبيل دا کري وريادې شوې:
د هوا مرغان نه څه کرت او نه څه ريبي ،خو ستاسو پالره ه پالي.ه ه دا خبهره لهه ځانسهره وکهړه او غويهتل يه ه هه شههزادګن تهه ههم
ووايي .بيا ي ځانسره وويل :
 نه ،نه ،ه وى په خپل ډول دا تفسيروت ،ه وى په دې نهه پهوهېږت.ه وى ،په دې پوهېداى نه شي چ دا ټول احساسات دت چ دوى پهرې
وياړت او زړه يه پهورې تړلهی دى .زمهوږ ټولهو دغهه ټهول اندېښهن چه
موږ ته داس غوره برېښي ،ه ه ټول ب ګټ او په کار نه دى .موږ يو بل
احساسولی او درک کولی نه شو.
او چ شو.

****
د سردار اندرې ،ماشوم زوى اوه کلن و .ه ه مټه مټه کهوالى شهول
يو څه ولولي ،خو په څه نه پوهېده .ه ه تر دغ ورځه وروسهته ډېهر څهه
وليههدل او زده يه کههړل .پوهههه ي ه ترالسههه کههړه ،ځيرکتيهها يه ومونههده او
تبربههه ،خههو کههه هماغههه ور يهه دغههه پوهههه او درک چهه وروسههته يهه
وموندل ،درلودالى ،بيا به هم په ه ه څهه پهوه شهوى نهه واى چه د ه ه .
پالر ،ترور او ناتاش تر منځ تير شول او ده وليدل .ه ه هرڅه ليدل ،خهو
پرته له ه ه چه وژاړى لهه کهوټ نهه ووت .چپهه خولهه ناتاشه تهه چه ده
پس ورووتله ،ورنېږدې شو ،په حيا حيا ي ه
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ته وکتل او په يهکلو

او اندېښناکو سترګو ه

ته ځير و .د ه ه ګالبي الندنن شون ه چ لهږ

پورته راغل وه ،لږ ورېږديهده ،سهر يه پهر ناتاشه ورکېښهود او پهه ژړا
شو.
له ه

ورځ وروسته ه ه هڅهه کولهه ،لهه خپهل روزونکهي دوسهاله

لههرې لههرې وګرځههي .لههه مشههرې ګرافين ه نههه چهه دى ي ه نههازوه او پالههه،
تښتېده .يا به يهوازې ناسهت و او يها بهه پهه حيها حيها شههزادګن ماريها يها
ناتاش ته ورته داس يهکاريده  ،ه هه تهه لهه خپله تهرور نهه ههم ناتاشهه
زياته ګرانه شهوې ده ،او پهه کهراره بهه يه ځهان د ه ه تهر خهوا نهازونو تهه
برابره.
شهزادګن ماريا چ کله دسردار انهدرې لهه کهوټ راووتهه ،پهه پهوره
توګه په ه ه څه پوه شوه چ د ناتاش بشهرې او سهترګو ورتهه ويلهی وو.
ه ه نور نو لهه ناتاشه سهره دورور د ژونهد د ژغهورن پهه اړه نهه غږيدلهه.
ه وى به په وار سره د ناروغ پالنه کوله او ورسره کېناستل به ،خو نهور
ي نو نه ژړل .تل به ي دعا کوله او پهه ټهول تهوان بهه يه ه هه ابهدت او لهه
درکه بهر څه ته پناه وروړه چ اوس ي شته والي ددغه زنکندن پهه حهال
ک انسان پر سر داس احساسېده.
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سهههرداراندرې نهههه يهههوازې پوهېهههده چههه ه هههه مهههرت بلکه ه ه هههه دا
احساسوله چ حال ي مرګنی او د مرګ پول ته نيمايی الره يه وهله
ده.
ه ه داس احساسوله چه ټهول ه هه دنيهايي شهيان چه دخويهن او
نفسههاني لههذت او د احساسههاتو د پههارون سههب کېههږت ،لههه ده نههه پههه لههرې
کېدو دت .ه ه پرته له هر ډول تلوار او سودا نهه ،ه هه څهه تهه سهترګ پهه
الره و چ بايد ورپې

شهي .ه هه ناليهدونکی ،لهرې ،ابهدت ،الس تهه نهه

راتلونکی  ،ګوايهمن او ناپېژنهدل شهوى څهه چه د ټهول ژونهد پهه اوږدو
ک پر له پسه ده احساسهوه ،اوس ده تهه ډېهر نېهږدې شهوى و .ه هه ههم د
ه ه آرام او عبيبه هستي له برکتهه چه ده احساسهوله  ،د پوهېهدو او
منن وړ وه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دى ،پخههوا لههه دغههه شههان يههوه پههاى نههه ويريههده .ه ههه دوه ځلههه ددغههه
وحشتناک ډاراوعذابونکي احساس سره مخام شوى و ،خو اوس دى
په ه ه نه پوهېده.
لومړى ځل ،ه ه له دغه احساس سره ه هه وخهت آشهنا شهوى و چه د
ه ه تر مخ السي بم ولويد او ده وليدل چ په چورليهدو چورليهدو دده
خواته راچورلي .ده په ه ه شېبه ک د بوټهو ،نيهالګيو او آسهمان پهه لهور
کتل او په دې پوهېده چ د مرګ په پوله والړ دى.
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کله چ تر ټپي کېدو وروسته را په سد شو ،په يهوه شهېبه که د ه هه
په زړه ک  ،ګواک د ژوند له قيده د مين آزاده شوې غوټن وغوړيده ،
داس ابدت او آزاده چ دغه ژوند پورې يه اړه نهه لرلهه ،داسه غهوټن
راټوکېده .دى نور له مرګه نه وېريده او د ه ه په هکله ي فکر نه کاوه
 .دټپی کيدو نه وروسته د عهذاب او اپلتهو ويلهو پهه ه وشهېبو که د
يوازيتوب پهه ه هه سهاعت که بهه يه چه څهومره د ابهدت مينه  ،ه ه
مين چ تازه ي پر ده څپه غوړول وه ،ځېريهده ،پرتهه لهه ه هه چه سهر
ي پرې خالص شی ،په هماغه ک ه ي له دنيهايي ژونهده ،بېزاريهده .ههر
څه او هر چا پورې زړه تړل ،تل د نورو په مينه ک ځان ځهارول ،يهنهی لهه
هېس چاسره په ځانګړى توګه مينهه نهه کهول ،يهنهی لهه دنيهايي ژونهده زړه
شلول دت .څهومره بهه چه دى ،دابهدت مينه دغهه برېهد تهه ورننهوت  ،پهه
هماغه ک ه به دى له ژونده بېزاره کېده او تر ه

ک

ي ال زيات ه ه

پوله ورانوله چ له مين پرته دمرګ او ژوندتر منځ پرتهه ده .پهه لومړيهو
وختونو ک به چ کله ه ه ته ورياد شول چ بايد ومرت ،له ځانسهره بهه
ويل :
 نو څه چ مړشم ؟ تر دې دنيا نه خو ه ه يه ده.خو تر ه

شپ نه وروسته چه ه هه د ميتيشه پهه يهار ګهوټي که

تيره کړه او دنيم بېسد په حال کن ي ه هه يهځه چه دده خويهېده،
تر سترګو شوه او بيا ي د ه

السونه پر خپلو شون و ور کېښودل ،پهه

ارامههن او خويههن يه وژړل .بيهها پرتههه لههه ه ههه چه پههوه شههي ،زړه تههه ي ه
ديوې يځ مينه ورننوتلهه او يهو ځهل بيها يه لهه ژونهد سهره اړيکهی تهازه
شههوت وو .د خويههن او اندېښههنو خيالونههه پههرې راخههواره شههوت وو .ه ههه
شههېبه وريههاده شههوه چهه د بېړنيوروغتيههايي مرسههتو پههه ځههاى کهه يهه
کوراګين ليهدلي و .نهور يه نهه شهو کهوالى ه هه احساسهاتو تهه ورسهتون
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شههي .اوس ده پههه دې پويههتن زوراوه چ ه ايهها ه ههه بههه مههړ وى او کههه بههه
ژوندى ؟ خو ده دا زړه نه شو کوالى چ له ځانه دا پويتنه وکړت.
د ه ه ناروغن خپله الره وهله ،خو ه ه څهه چه ناتاشها يهاد کهړت و،
ه ه ورپې
مخک ورپې

شول .ه ه څه چه د شههزادګن ماريها لهه راتګهه دوه ورځه
شول ،دا دمرګ او ژوند تر منځ  ،ه ه وروستی ا وډب

و چ دده به روا ک روان و .او په دې ا او ډب ک مرګ بريهالی کېهده.
که ده پهه ناڅهاپي دا منله وه چه ده تهه ال ژونهد ګهران دى ،دا لهه ناتاشه
سره دده دمينه پايلهه وه ،خهو دميتيشه پهه سهيمه که د ه ه شهپ تهر
تېريدو وروسته ،په ه ه حال ک چ ده اپلته غږوله  ،پهه همهدې حهال
ک ه ه يځه ورسره مخام شوه چ دى ورته سهترګه پهه الره و ،د ه هه
الس ي ه پههر خپلههو شههون و ورکېښههود .پههه ارآمههه خههو خههورا خويههن ي ه
اويک توي کړې ،پرته له ه ه چ دى پوه شي ،ديوې يځ مين يه
زړه تههه الره کههړې وه او ه ههه بيهها لهههه ژونههد سههره اړيکههي پيههدا کهههړت وو.
دخوين او ګبڼن خيالونه بيا پرې راخواره شول. . .
دا مايام و .ه ه د هرې شپ په شان تهر مايهامنن وروسهته ،لهږ تبه
اخېستی او خيالونو يه پهه به سهارت توګهه راههه و .سهونيا دميهز تهر شها
ناسههته او ده سههترګ پټ ه کههړې وې .پههر ه ههه ناڅاپههه د نيکمرغههن څپههه
راخوره شوه او له ځانسره ي وويل :
 آه ! دا ه ه ده چ ګوګل ته راننوته !په ريتيا هم د سونيا پر ځاى دمګړ راننوتل ناتاشها چه چها يه د
راتل په وخت ک آن دګامونو غږ هم اوريدلی نه و  ،ناسته وه.
لهه ه ههه وختههه چه ناتاشه د ه هه پالنههه کولههه ،سههرداراندرې د ه ه
شههته والههي او نېږديههوالي احساسههاوه .ناتاشهها پههر يههوې داسهه السههتي
لرونکي څوکن ناسته وه چ څنهل يه پهر ه هه لګېهده او پهر ه هه يه د
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شههمه د رههها دلګېههدو مخههه نيههول وه .ه ه جههوراب اوبههدل  ،ه ه د
جورابو اوبدل زده کهول ه هه وخهت پيهل کهړل چه سهردار انهدرې ه هه تهه
وويل :
-هېس بل څوک د ه

زړې بوډ په څېر چ جهوراب اوبهي ،نهه شهي

کوالى دناروغ پالنه وکړت او د جورابو په اوبهدلو که کهوم آرامهوونکي
څه ن ښتي دت .د ه

نر يکل ګوت چ د اوبدلو اوسپنيز ډکهي بهه

ي کله ناکله پهر يهو بهل ولګېهدل ،پهه هڅهو که وې او ه هه تهه د ه ه پهه
يههکته شههويو خيههالوک د ډوب ه بشههرې يههو اړ لههه ورايههه او پههه څرګنههده
مهلومېده.
ناتاشا ،وخوځېده او د وړيو غون ارى د ه

له زنګنهو ولويهد .ه هه

پاڅېده او ه ه ته ي وکتل .الس ي ددې لپهاره د شهمه مخه تهه ونيهو
چ د رها مخه ونيسي .په چټکن ،خو په احتيهاط اونهر خوځېهدا خمهه
شهههوه ،د وړيهههو غونهه ارى يهه راپورتهههه کهههړ او بېرتهههه پهههه هماغهههه حالهههت
کېناسته.
سردار اندرې پرته له ه ه چ وخوځېږت ،ه ه تهه کتهل ،ه هه ليهدل
چ ناتاشها تهر خوځېهدا وروسهته ژورې سها ااېسهتلو تهه اړتيها لهرت ،خهو
ه

دا کار ونه کړ او په احتياط ي نر سا ويستله. .
د ترويڅکههي ديههارګوټي د لههومه پههه سههيمه ک ه سههرداراندرې او

ناتاشا دتيرو پېښو په اړه غږيدل او سهردار ه ه تهه وويهل  ،کهه ژونهدى
پات شي ،دى به دژوند تر پايه پورې د خپل ټ له امله له خداى نه ځکه
مننه کوت چ د ه ه له برکته ي بيا له ناتاش سهره ديهدن وشهو ،خهو پهه
دې ټوله موده ک ه وى هېڅکله د راتلونک په اړه ونه غږيدل.
سردار اندرې چ اوس په خيالونو ک ډوب و ،ه ه تهه يه پهه کتهو
کتو ک ي  ،د ه

د اوبدلو د نريو ستنو نرم آواز تهه د غهوږ نيهولی او د
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ه ه په ترڅ ک ي له ځانسره ويل :
 دا شوني و او که ناشوني ؟ ايا قسمت د څه لپهاره زه پهه دې خهواراخته او بيا ي له ه

سره يوځاى کړم ؟ چ مړ شم ؟ ايا ماته ي د ژوند

ريتين بڼه ددې لپره راڅرګنده کړه چ زه پهه دروغهو که ژونهد وکهړم ؟
په دې نړ که  ،ه هه ترټولهو نهه ماتهه ګرانهه ده ،نوڅهه ؟ نهو زه پهه دې څهه
وکړم چ ه ه ماته ترټولو ګرانه ده .؟
دهمدې خبرو پهه لهړ که يه ناڅاپهه  ،به ارادې او دعهادت لهه مخه
زګيروى وکړ .ده دا عادت د خپل نهاروغن نهه د زوريهدن پهه مهوده که
پيدا کړى و.
ناتاش چ د زګيروت دغه غهږ واوريهد ،اوبهدل يه پرېښهودل ،ه هه
ته ورنېږدې شوه او همدا چ د ه ه ځلېدون سترګو ته ي پام شهو ،پهه
نرمو نرمو ګامونو ال وروړاندې  ،پر ه ه ورخمه او وې ويل :
تاسو ويده شوت نه ياستئ ؟ نه ،زه له ډېرې مودې تاسهوته ګهورم ،ماستاسه راننوتهل احسهاسکړل ،هېڅوک لکه دتاسو په شان ،ماته دغه کراره آرامي او د زړه رها نهه
رابښي  .زړه م غواړت چ له خوين نه يه وژاړم.
ناتاشا ،ه ه ته ال وروړاندې شوه او پر څېرې يه د خويهن او مينه
ځال راخوره شوه ،سردار اندرې ،ورته وويل :
ناتاشا تاس ماته ډېره او خورا ډېره ګرانه ياسهتئ .لهه هرڅهه نهه چهپه دې دنيا ک دت.
ناتاشا ،دسترګو په ر ک م ورواړاوه او وې وې:
 او ماته ؟ څنګه له هرڅه ډېره ګرانه ؟څنګه له هرڅه ډېر ؟ ن و تاس څه فکرکوﺉ ؟ تاسو ي څنګه پهه زړهک ه احساسههوﺉ ؟ زړه مههو څههه درتههه وايههي ؟ دزړه پههه تههل ک ه ي ه څنګههه
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انګېرﺉ ؟ ګوره زه به ژوندى پات شم ؟ تاسو ته څنګه برېښي ؟
ناتاش ه پههه داس ه يههوې خوځېههدا چ ه د لېههونن مين ه نښ ه پههه ک ه
څرګندې وې ،د ه ه دواړه السونه ي راونيول او څه کم چي ه ي کړل:
زه ډاډه يم ،ډاډه يم !سردار چ شو .د ه ه السهونه يه راونيهول ،ه هه يه يهکل کهړل او
وې ويل :
 څومره به يه واى !ناتاشا ،ډېره نيکمرغه او ګبڼن اخېسهت يهکاريده ،خهو پهه هماغهه
شههېبه کهه ور پههه يههاد شههول چهه دا کههار ناسههمه دى او ه ههه بايههد آرامههه
واوسي.
ه

چ د خپل خوين د ايلولو هڅه کوله ،وې ويل :

خو تاسو ويده نه شوﺉ ! يه به دا وى چ ويده شئ ،هيلهه کهوم آراموکړﺉ.
سردار اندرې ،تر کېښکولو وروسته ،دناتاش الس پرېښهود ،ه هه
بېرته د شمه څنل ته راغله او په خپل پخواني حال کېناسته.
دوځلهههه يههه وروکتهههل او دواړه واريههه ځلېهههدونک سهههترګ سهههره
وجنګېدل  .ه

دځان لپاره د اوبهدلو انهدازه وټاکلهه او پهه زړه که يه

وويل چ تر ه ه پورې چ تر دې ځايه پورې و نهه اوبهدل شهي اوبهدل بهه
پرېنږدت.
په ريتيا هم تهر دې نهه وروسهته د سهردار سهترګ پټه او ويهده شهو.
ه ه تر لږ ځن ويدوکېدو وروسته ،ناڅاپه په داس حهال که چه سهړې
خول پرې را روان وې او ګبڼهن اخېسهتی و ،راوي

شهو .دى چه کلهه

ويده کېده ،د ه ه څه په اړه فکر کاوه چ داټوله مهوده يه د ه هه پهه اړه
فکر کاوه او ه ه مرګ او ژوند و ،خهو انهدرې زيهاتره دمهرګ پهه اړه فکهر
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کاوه  ،ه ه ځان مرګ ته ډېر نېږدې احساساوه،
سردار له ځانسره وويل :
 مينه ؟ مينه څه ته واي ؟ مينه د مرګ خن ده .مينهه ژونهد ديههر څههده ،پر ټول ه ه څه چ زه پوهېږم ،يوازې لهه دې کبلهه پهوهېږم چه مينهه
لرم .هر څه چ شته ،ټوله هستي ددې لپاره شهته والهي لهرت چه زه مينهه
لرم .هر څه يهوازې مينه پهورې اړه لهرت .مينهه خهداى دى او مهرګ او زمها
مهههړه کېهههدل ،ماتهههه دمينه ه يهههوه برخهههه ده د کهههل او ابهههديت سهههرچينو تهههه
ورستنېدل دت.
دغه اندېښن ه ه تهه آرامهه بښهونک وبرېښهېدې ،خهو دا اندېښهن
يوازې اندېښن وې .په ه و ک کوم څه نيمګهړت ،کهوم څهه يهو اړخيهزه،
او کوم چور ځانګړت او هني و ،ه ه څرګند نه و  .،هر څه هماغه شان نا
آرامه او تت و .او دى همداس ويده شو.
ه ه خوب ليده چ دى په هماغه کوټه ک پهروت دى چه پهه ريهتيا
دى هلته پهروت و ،ه هه خهوب ليهده چه دى ټپهي نهه دى او رک روغ دى.
دسردار اندرې ،په وړاندې ب شهمېره ،ډوال ډول تبهاه شهوت او به پهروا
وګړت رايکاريدل .ه ه له ه و سره غږيده او دکوم نه وړ څه په اړه ي له
ه و سره خبرې کول  .ه هوى کهوم ځهاى تهه د تهل تکهل کهړى وو .سهردار
اندرې ته په تته ورياديدل چ داټول ب مهنهی او هسه به ګټه او دى
تر دې نه خورا لوي ستونزې لرت ،خو ه هه لهه ه هو سهره غږيهده ،اپلته
ي ويل او د ټولو دحيهرت سهب و .پهه کهرار کهرار او پهه نها څرګنهده ډول
دغههه کسههان ور کېههږت او د ټولههو ه ههو پههر ځههاى يههو شههي پههاتېږت او ه ههه
دروازه نومېږت او ه ه بايد وتړل شي .د دروازې پلو ورځي ،تړلي ي او
غواړت قفل وراچوت .اوس هر څه او ټول په دې پورې اړه لرت چ دى بهه
وکوالى شي ه ه قفل کړت او که ؟  .ه ه ځي ،تلوار کوت ،خهو پښه يه
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نه ورسره خوځېږت او ه هه پهوهېږت چه دى نهه شهي کهوالى دروازه قفهل
کههړت ،خههو پههوره پههه هماغههه شههېبه ک ه چ ه دى لههه ډاره او پههه نههاتوانن د
دروازې پلههو ورڅښههېږى ،ه ههه ،ه ههه وحشههتناک شههي د دروازې لههه ه ههه
پلههوه  ،دروازه راکېښههکاږت  ،ه ههه شههي هڅههه کههوت چ ه دروازه پههه زوره
راخالله کړت .ه ه يو غير انساني ،شی دى ،ه هه مهرګ دى .دروازه پهه
زوره راخاللههېږت .اوس بايههد د ه ههه مخههه ونيههول شههي .ه ههه پههه دواړو
السونو دروازه کلکه نيسي او په خپل ټهول او وروسهتي تهوان سهره هڅهه
کههوت چه دروازه تړل ه وسههاتي .کههه څههه هههم د دروازې د خاللههولو مخههه
نيههولی شههي ،خههو نههور نههو د ه ه قلفههول ناشههوني دت .د ه ههه قههوت ډېههر
کمزورى دى ،ههر څهه يه لهه واکهه وزى ،ه هه قهوت چه دروازه راپهورې
وهههي ،خههورا وحشههتناکه دى .د ه ههه لههه املههه دروازه کلههه خاللههه او کلههه
پورې کېده.
ه ه وحشتناک بيا دروازه راپورې وهله .د سهرداراندرې  ،وروسهتی
ب سارت قهوت  ،نهاتوان او مهات شهو او د دروازې دواړه پله  ،مخهام
بهه لههه غههږه راخاللهه شههوې .ه ههه شههي راننههوت او ه ههه مههرګ دى .او
سرداراندرې مړ شو.
خو په هماغه شېبه ک چ ه هه مهړ شهو ،سهردار تهه وريهاد يهول چه
ه ه خوب ويني او په همدې شېبه ک چ ه ه مړ شو ،ه هه پهه ځهان زور
راوړ او را وي

شو.

ناڅاپه ي پهر روا رهها را خهوره شهوه او ه هه پهرده چه تهر ه هه وختهه
پورې ي  ،ه هه ناليهدونکی او ناپېژنهدونکی څهه دده لهه سهترګو پټهول،
دده د باطن دسترګو له مخ لهرې شهوه ،ههوک دا مهرګ و ،زه مهړ شهم .زه
راوي

شوم .هوک ! مرګ راويښېدل دى.

ه هه داسه احسههاس کههړه چه ګهواک دده پههه روا که  ،بنههدت شههوې
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هڅ اوقوت آزاد شوت دت .او ه ه ،ه ه آرامي او کرارت چ نور نهو لهه
ده نه لرې نه شول ،په ځان ک احساس کړل.
شو په سړو خولو ک ډوب و .په کټ ک ي يوريدل

کله چ راوي

پيل کړل ،ناتاشا ه ه ته ورنېږدې شوه او ترې وې پويتل چه څهه شهوت
دى ؟ ه ه نه ځواب ورکاوه او نه ي په خبره پوهېده او يوازې ي په ځير
ځير ه

ته کتل.

داه ههه څههه و چه د شهههزادګن ماريهها د راتههل نههه دوه ورځه مخکه
شههوت و .او لههه همههاغ ورځ ه راهيسه  ،هماغههه شههان چه ډاکتههر

پههې

ويلي و ،ستومانه کوونک تب ياغي بڼه پيدا کړه ،خو ناتاش د داکټر
خبرو ته پام نه کاوه بلک ه
چ نور ي ه

په سردار ک د ه ه وحشت نښه ليهدل

ته د شل او ترديد ځاى پرينښود.

لههه هماغههه ورځ ه دسههرداراندرې لپههاره لههه خوبههه راويښههېدو سههره لههه
ژونده راويښېدل هم پيل شول او په نسبي توګهه د ژونهد مهوده  ،ه هه تهه
ه ه تر ه ه مهودې نهه لنه ه و نهه برېښهېده چه لهه خوبهه راوېښهېده .او پهه
نسبي توګه دخو د مودې په پرتله.
د ه ه وروستن ورځ او ساعتونه په خورا عهادت او سهاده ډول تيهر
شول.
شهههزادګن ماريهها او ناتاشه چه د ه ههه لههه څنګههه لههرې کېههدې هههم دا
احساسوله .ه وى نور نه ژړل او نه ي د ه ه پالنه کوله «ه هه نهور نهه و ،
ه ه له دوى نه جال شوى و» ه وى په دې وروستيو وختونو ک خپله هم
په دې پوهېدل وې  .،ه وى نهور نهه د ه هه بلکه د ه هه د خهورا نېهږدې
کسانو يادونه او پالنه ي کوله .د ه ه دکالبد او ت

بهدن .ه هوى دواړو

دغه حالت په داس اغيزمنه بڼه احساساوه چ د مرګ وحشتناک بڼه
پر ه و هېس اغېز نهه کهاوه ا و ددې وړتيها يه نهه ليدلهه چه د ه هه پهر غهم
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ماتم جوړ کړت .ه وى نه د ه ه ترخوا ژړل او نه له ه ه نهه لهرې کېهدل ،او
په خپل منځ ک هېڅکله د ه ه په اړه نه غږيدل  .ه وى داسه انګېرلهه
چ دوى به ونه شي کهوالى ،ه هه څهه چه دوى پهرې پهوهېږت ،پهه خبهرو
ک بيان کړت.
ه هوى دواړو ليههدل چه څنګههه ه ههوى .پهه کههرار کهرار او آرامههه آرامههه
يکته او يکته ،ه

خواته چ يايي ،کوزېږت او دواړه پوهېدلي دت

چ دا بايد همداس وت او همداس يه ده.
د زنکندن او دعها مراسهم ترسهره او مهړى ومينځهل شهو .ټولهو لهه ه هه
سره خداى پا مانن ته ورنېږدې شول .کله چ ي زوى ه هه تهه راوسهت،
پالر ي په تنهدت يهکل کهړ او مه يه واړاوه .ه هه دا کهار نهه ددې لپهاره
چ ه ورتههه ګرانههه وه او يهها ي ه پههه پههالر زړه خوږيههده(شهههزادګن ماريهها او
ناتاشا په دې خبره پوهېدل) بلک ددې لپاره چه ه هه تصهور کهاوه چه
ده نه همداس غويتنه کېږت ،خو کله چ له ه ه نه غويتنه وشهوه چه
دعا ورته وکړت ،شا او خواي ګواک ددې لپاره وکتهل چه وپويهتي،
ايا کوم بل کار هم وکړت او کنه ؟
وروسته له ه ه چ د څو دقي و لپاره ناخوځېدونک او مړه ځنهازه د
دوى په وړاندې پات شوه ،شهزادګن ماريا وويل :
 هرڅه پاى ته ورسېدل ؟ناتاشهها مههړى تههه ورنېههږدې شههوه ،د ه ههه مههړو لويههدلو سههترګو تههه ي ه
وکتل او په چټکن ي ورپټه کهړې .ه ه د ه هه سهترګ ورپټه کهړې.
ه ه ي يکل نه کهړې بلکه پهه خهورا درنهاوت يه د ه هه پهر اننګهي چه
ددې لپاره تر ټولو نېږدې ياد و ،ورکېښود ،ه

وويل :

ه ه چېرې الړ ؟ ه ه اوس چېرې دت ؟کلههه چ ه مههړى ومينځههل شههو او کفههن شههوې ځنههازې تههابوت ،پههر ميههز
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کېښودل شو ،ټول راغلل ،ددرناوت او خهداى پها امهانن پهه نښهه پهه ژړا
ژړا د ه ه له څنګه تير شول .نيکوالى جان د ه ه غهم او زوريهدو لهه غمهه
ژړل چ ه دده کههوچنی زړه ي ه کېښههکود .ګرافين ه او سههونيا نههه يههوازې،
دسردار پر مرګ ژړل بلک پر ناتاش ي ههم زړه ټوټهه ټوټهه کېهده .بهوډا(
مشهر ګهراف) ههر څهه احسههاس کهړت وو او پهه دې ژړل چه ډېهر ژر دى هههم
بايد دا وحشتناک او نه راګرځېدونکی سفر پيل کړت.
ناتاشا او شهزادګن ماريا هم اوس ژړل ،خو ه وى نهه پهه خپهل مهاتم
بلک ه ه ههوى د ه ه مهربههانن لپههاره ژړل چ ه دغههه سههاده  ،پههرتمين او
رازمن مرګ  ،چ همهدا اوس ددوى ترمخه تېهر شهوى و ،ددوى پهر زړه
را خوره کړې وه.
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دپېښههو د پېښههېدو پههه ټولههو الملوپوهېههدل ،دانسههاني هههن لههه توانههه
وتل خبره ده ،خو په دغو المولونو د پوهېدلو اړتيا په انساني روا ک
ن ښتي ده.
انساني هن چ دپېښو د ب شمېره کړکي ونو شهرايطو تهه چه ههر
يههو يه کېههداى شههي د پېښههو علههت وت ،الره مونههدالى نههه شههي  ،تههر ټولههو
لومړ او نېږدې ه ه ي اغيز ګڼهي او وايهي چه همدغهه علهت دى .چه
په تاريخي پېښو ک ( هلته چ انساني کړه د څېړن الهل دى)تهر ټولهو
لههومړنی تصههور ،د خههداى اراده ګڼههل کېههده او تههر ه ههه وروسههته د ه ههو
کسهانو اراده وه چه تهر ټولههو غهوره دريههځ يه الره .يهنههی تهاريخي اتههالن
دت ،خو ددې کار د پوهېدن لپاره به دا ب

بنسهټ تهه پاملرنهه وکهړو او

په دې پوه شو چ د اتالنو اراده نه يوازې پر پرګنو اغېز لرت بلک ه هه
(پرګني) ه ه الريوونه کوت.
کېداى شي داس وبرېښي چه دا ههې پهروا نهه لهرت چه د تهاريخي
پېښو علت داسه يها هسه وګڼهو . . .د ه هو دووتنهو تهر مهنځ چه يهو يه
وايي ،د لوديز خلل ځکه د ختهيځ پلهو تهه الړل چه نهاپليون غويهتل او
بل ي وايي چ دا چاره ځکهه پېښهه شهوه چه بايهد پېښهه شهوې واى ،د
دوى د تههوپير انههدازه لههه ه ههو نههورو دوو تنههو نههه چه يههو يه وايههي ځمکههه
ټينګه والړه او سهيورت تهرې چهورلېږت او بهل يه بيها وايهي چه دوى نهه
پوهېږت چ ځمکه پر څه والړه ده ،خو پهه دې پهوهېږت چه د ځمکه او
نههورو سههتورو د خوځېههدا څارنههه کههوت .دتههاريخي پېښههو علههت ،د ټولههو
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علتونو له يو علته پرته بل علت نه دى او کېداى هم نه شهی ،خهو دپېښهو
د ارادې ځېن قوانين پېژندل شوت دت او ځېن هس د تصور او خيهال
په ک ه تصهورېږت .ددغهو قوانينهو پېژندنهه يهوازې ه هه وخهت شهون ده
چ موږ د يو تهن پهه اراده که د علتونهو لهه پلټنه تيهر شهو ،لکهه هماغهه
شان چ د ستورو د خوځېدا قانون يوازې ه هه وخهت پېژنهدلي شهو چه
انسان د ځمک د ځاى پر ځاى سکون د قانون نه تير شي.
مورخين د  ٠2٠5کال د بارادينو تر جګړې او دديمن له خوا دمسهکو
د الندې کولو او سوځولو نهه وروسهته د ريهزان د واټ نهه د کالوژسهکايا
او تارو فسکي کم ته د روسي پهو لېږديهدل چه د کراسهنايا پهاخرا د
څنګيههز خوځههون پههه نامههه نومههول شههوى دى ،او ه هه تههر ټولههو مهمههه او نههه
هېريدونک پېښه ګڼي .تاري ليکونکي ددغ سترې او نبهوغ نهه ډکه
چههارې ويههاړ ،دڅههو تنههو ويههاړ ګڼههي او ټههول پههه دې غږېههږت چ ه ددې ويههاړ
زياته برخه د چا وياړ دى .آن بهرني او له ه ه ډل نه فرانسوت ليکونکي
ددغه څنګيز شاتل او خوځون پريکهړه ،د روسهي قومانهدان نبهوغ ګڼهي
او مني ي  ،خو دا علت نه څرګندوى او نه څوک پرې پوهېداى شي چه
وله پههوځي تههاري ليکههونکي او ه ههو پسه ټههول دا ليکههي چه دروسههي
پوځونو دغهه خوځهون چه روسهيه يه ژغهورل او نهاپليون يه تهاال واال
کړى دى ،دکوم يو تن د ژورې اندېښن او نويت زېږنده دى ؟
په دې خبره پوهېدل په ريتيا ههم ګرانهه خبهره ده .لهومړى خهو دا ځکهه
ګرانه ده چ په دغه خوځون ک ژوره اندېښنه او نبوغ چېرې دى ؟ ځکهه
ه ه پو لپاره چ يرغل نه کوت ،دځاى پر ځاى کېدو دغوره ځاى پيهدا
کول چ په اسانن خواړه او کالي تر السه کهولي شهيونبوغ نهه غهواړت .د
 ٠2٠5کال پهه حهاالتو که ههر ديهارل

کلهن وآن د کهوم به ع لهه زلمهي لهه

زيار او هڅ پرته دا تصور کوالى شو چ له مسکوه تر وتلهو وروسهته .
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د پو دځاى پر ځاى کېدو لپاره تر ټولو غوره ځهاى د کالوژسهکايا واټ
ته نېږدې ځايونه وو.
دويمههه خبهههره داده چهه  ،دا ګرانهههه ده چهه دا پيهههدا کهههړو چهه تهههاري
ليکونکو څنګه او ول د روسي ژغورنه او ناپليون راپرزيهدل  ،پهه دې
خوځون ک موندلی دى ،ځکه .دغه څنګيز خوځون که پخواني اود ه هه
هممهالههه او وروسههتي شههرايل پههه بههل ډول و  .،کېههداى شههو چ ه هرڅههه د
روسي د تباهن او د فرانسويانو د ژغورنېته الره آواره کړې واى ،که د
روس پو د ژوند تر دغه خوځون نه وروسته ال غوره شهو ،پهه ههېس ډول
نه شو ويالى چ ددغه خوځون پايله وه.
کههه لههه دغههه خوځههون سههره نههور شههرايل مههل نههه واى ،نههه يههوازې بههه ي ه
روسي پو ته ګټه رسول نه واى بلک ه ه به ي تباه کړى ههم واى .څهه
بههه پههې

شههوت واى کههه مسههکو نههه واى سههوځېدالى ؟ کههه نههاپليون او

ميههورات روسههانو نههه واى ورک کههړى ؟ کههه د کراسههناياپاخرا ،سههيم تههه
دتيريدو په وخت ک د بيتيګ

او بهارکلی پهه مشهوره ،پهر روسهي پهو

برېد شوى واى ؟ داس نور که ؟ که ؟ او که ؟ . . .
درېيم ه ه چ ترټولهو پې له او جهړه ځکهه ده چه تهاري پوههان پهه
لوى الس دا هېهرول غهواړت چه د څنګيهز خوځهون چهاره ،يهوازې يهو تهن
پورې اړه نه لرت .هېس چا د ه ه اټکل نه و کړت او دا کهار لکهه د فيلهي لهه
سيم د شا تل په شان ،دهيس پام په پوره توګهه ځانتهه نهه و ور اړولهي،
بلک  .دا پېښه ګام په ګهام د يوبهل پسه زېږيهدونکو پېښهو او شهېبه پهه
شههېبه د نويههو زيههاتو او ډوال ډول پېښههو نههه رام هنځ تههه شههوې پېښههه وه او
يوازې ه ه وخت ي د يوې بشپړې پېښ بڼه پيدا کړه چه پېښهه شهوې
وه او نور ي تير وخت پورې اړه لرله. . . .
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دغه څنګيزه خوځېدا وه يوازې غه وخت پېښه شوه ،چ روسي پو
مخهام او ديرغهل بهرعک

شهاته تهل پيههل کهړ او وروسهته لهه ه هه چه

دفرانسهويانو برېهد ودريهد ،لهه خپههل مخهام تهل نهه يه چه لهه پيهل نههه
دوړانههدې تههل تکههل کههړى و ،الس پههه سههر شههو ،نههو لههه دې کبلههه کلههه چ ه
روسي پو وليهدل چه نهور دوى پسه اخېسهتونکی پهو يه تهر شها نهه
ليدل کېږت ،نوپه طبهي توګه ي ين خوا ته ځکه مخه کړه چه پهه ه هه
ځاى ک د خوړو او کاليو له پريمانن نه خبر وو.
که داس وانګېرو چ د روسي پو  ،نوميالي قوماندانان نه درلود
او پو ب مشر و ،دغه شان پو بهه لهه دې پرتهه بلهه چهاره نهه لرلهه چه
بېرته د مسکو خواته ستانه شي او دځان لپهاره داسه دايهروت يها کړيهزه
الره  ،ه ه خواه وټاکي چ هلته ابادې ځمک او پريمانه خواړه او کالي
وت.
دغه څوځېدا د نژنيه له الرې ،ريزان او توال سيمو خواته ته دتلونکو
الرونهههه دومهههره طبههههی بڼهههه لرلهههه چه ه آن لهههه روسهههي پهههو نهههه تښهههتېدلي
داړمارانو هم خپل خوځېدا لپاره دغه الره ټاکل وه او له پترزبورګ نهه
هم سپاريتن راورسېدې چ کوتوزف هم بايهد د خپهل پهو دخوځېهدا
لپاره دغه الره غوره کړت.
دتاروتينو په سهيمه که کوتهوزف د ټولهواک ه هه ليهل تهر السهه کهړ
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چ دده پر کړو ي ځکهه نيهوک کهړې وې چه دده پهو د ريهزان لهه الرې
خوځههولی و ،خههو بيههاهم دليههل تههر پههوره لوسههتلو نههه وروسههته دا څرګنههده
شهههوه چه ه  ،پهههه ليهههل که ه ههههم ده تهههه الريهههوونه شهههوې وه چه ه هماغهههه
کالوژسکايا الره چ ده ټاکل وه او ده ته تر ټولو غوره الره ده.
روسي پو لکه هماغهه شهان چه څرګنهده وه ،لهه فرانسهويانو سهره د
جګړې په ټوله موده ک او هماغه راز دبارادينو په جګړه ک  ،تر سختو
ګوزارونو الندې راغلی و ،همداس ي تر ګوزارونو الندې شها تهل تهه
دوام ورکههړ ،خهو همههدا چه ددغههو ګوزارونههو زور پههاى تههه ورسههېد او بههل
ګوزاريز يرغل ونهه ليهدل شهو ،نهو ه هه حالهت يه يهه وګاههه او غهاړه يه
ورته کېښوده چ دوى خپله ورسره مخام شوت وو.
د کوتوزف وړتيا او نبهوغ ،پهه ه ه جګړيهزې کهړنالرې او د پهو پهه
قوماندانن ک چ دده په نامه ياديږت نه و بلک دده نبوغ په دې که و
چ بل هېڅوک په ه ه څه نه پوهېهدل او نهه يه  ،درک کهوالى شهول چه
پېښېدونکي وو .ه ه يوازينن څوک و چ له هماغه وختهه د فرانسهوت
پههو پهههه نهههاتوانن او نههها وړتيهههاوو پوهېهههده او يهههوازينی څهههوک و چهه د
بارادينو د جګړې پايله يه د روسهي پهو بهرى ګاههه .ه هه د روسهي پهو
دقوماندان په توګه ،بايد تر ټولو نه زيات لېواله واى چ يرغل وکهړت،
خو داس نه و ،دى يوازيني څهوک و چه لهه خپهل ټهول تهوان نهه يه ددې
لپاره کار واخېست چ خپل پو په دغهه به ګټه جګهړې که لهه نښهتو
وژغورت.
ه ه ځناور چ دباردينو په جګړه که ټپهي شهوى و ،پهه هماغهه ځهاى
که چه يههکارت تههر يههکاره وروسههته پريښههی و ،هماغههه شههان  ،همالتههه
پات و ،خو يکارت په دې نه پوهېده چ يکار ي  ،ژوندى دى او کنهه
؟ توان لهرت او کنهه ؟ او يها يه ځهان چېهرې پهټ کهړى دى .ناڅاپهه ديهکار
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پورته شوې.
دغه ځناور فرانسوت پو و ،دغهه ځنهاور خپلهه چ هه پورتهه کهړه او د

خپل تباهن څرګندونه يه وکهړه .ددغهه ځنهاور څرګندونهه ،د کوتهوزف
پو ته د لوريستون په څېره ک د اوربند او سول د استازت رالېږل و.
ناپليون په دې ډاډه و چ هر ه ه څه يه دت او کهه يهه نهه دت ،خهو دا
چ دده په خيال ک ګرځي ،ه هه ټهول يهه دت .نهو هماغهه لهومړى څهه يه
چ خيال ته ورغلي و او هېس مهنی نه لرله ،ه ه ي کوتهوزف تهه ليکلهي
وو:
« شهزاده کوتوزف ! زه خپهل يهو جنهرال يهاور تاسهو تهه دخهورا مهمهو
خبرو لپاره درلېږم .ستاس له مبارک حضور نه هيلهه کهوم چه د ه هه پهر
هر څه ،په تيره بيا پر ه ه څه باور وکړﺉ چ تاسو ته ي  ،ستاس په اړه
 ،زمها لهه خههوا دزړه لهه کههوم وړانهدې کههوت .زه د خهداى د لههوى دربهار نههه
هيله کوم چ تاس په خپله سپېڅل پناه ک وساتي»
مسکو ،داکتوبر درېيمه ٠2٠5 ،کال
ناپليون
کوتوزف ه ه ته داس ځواب وليکه:
«که زه اوس کومه روغه جوړه ومنم ،راتلهونکي بهه پهر ماتهه د لهومړت
لمسونکي په توګه لهنت ووايي .دا زموږ د خلکو اراده ده» .
ه ه ناپليون ته داس ځواب وليکه او خپل ټول تهوان يه ددې لپهاره
کاراوه چ پو له جګړې لرې وساتي.
د يههوې مياشههت پههه اوږدو کهه  ،پههه مسههکو کهه د فرانسههوت پههو
ميشتيا او تاالن او دمسکو په څندو تاروتينوک د روسي پو ځاى پهر
ځهههاى کېهههدل او اسهههتراحت ،د دواړو خهههواوو پهههوځي تهههوان ( شهههمېر او
استراحت) چور بدل کړل .دغه بدلون د روسي پو په ګټه تمام شو .که د
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فرانسوت پو حالت او د ه و شمېر روسهانو تهه څرګنهد نهه و ،خهو همهدا
چ ه دغههه بههدلون څرګنههد شههو ،ديرغههل اړتيهها هههم راپيههدا او لههه ه ههه سههره
هممهاله په ډېرو ځايو ک د يرغل د وړتيا نښ هم رايکاره شوت .دغهه
نښ دا وې:
دلوريستون لېږل ، ،په تهاروتينو که د پريمانهه خهوړو او کهالو پيهدا
کېدل ،ه ه خبرونه چ لهه ههرې خوانهه د فرانسهوت پهو د به اوزګهار
اوب نرمن او زموږ پو ته دنويهو سهرتيرو پهه اړه رارسهېدل ،دههوا يهه
والي او زموږ دسرتيرو دمهه کيهدل ، ،تهر ډېهر اسهتراحته تهه وروسهته پهه
سرتيرو ک دکار د سرته رسېدو د لېوالتيا پيهدا کيهدل  . . .،دفرانسهوت
پوځونو په حال دخبرتيا هيله ،چ له ډېرې مودې راهيس وزګهار پهات
شوت وو . . .دغه راز په ځېنو کليهو  ،بانه و او الرو که پهر فرانسهويانو د
کليوالو يرغلونو چ د هر يو پوځي په ګوګهل که يه د پياوړتيها او يهه
والهي روحيههه راپارولهه .ددغههو وړو برېهو خبرونههو د خلکهو او کليوالههو تههر
مههنځ د رخ ه روحيههه راهڅولههه او پههه ه ههو ک ه دغههچ اخېسههتو داحسههاس
لمسېدل دم په دم تر ه ه پورې په زياتېدو يکاريده چه فرانسهويان پهه
مسکو ک پات کيدونکي وو .له ټولهو نهه غهوره ال دا وه چه زمهوږ پهو
پههر ديههمن د غههوره والههي لههه املههه بههدل شههوى و .دقههواوو انهه ول بههدلون
مونههدلی و او يرغههل هههرو مههرو کېههدونکی و .پههوره هماغههه شههان چ ه کلههه
دسههاعت سههتن  ،پههه بشههپړه توګههه ديههوې کههړ ګرځېههدا پههوره کههوت او
زنګونههه ي ه زنههل وهههي ،د پههو لوړپههوړو چههارواکو هههم همداس ه د يههو
بههدلون خوځههون او اويههتون احساسههاوه ،داسهه يوبههدلون ،خوځههون او
اويتون چ زنګونو ي زنګيدل ،پيل کړت وو.
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کوتوزف له خپل قومانهدانن او ټولهواک لهه پترزبهورګ نهه دروسه
پو قومانده کوله .مخک تر ه ه چ دمسکو د مات اوس وط خبرونه
پترزبههورګ تههه ورسههي ،دجګههړې لپههاره يههوه هههر اړخيههزه کههړنالره جههوړه او
دکوتوزوف په مشر د کړن لپاره لېږل شهوې وه .کهه څهه دا کهړنالره پهه
دې خيال چه پهر مسهکو پخهوانی واک ټينهل دى ،جهوړه شهوې وه ،خهو
بيهاهم د سههترې قومانهدانن مشههر ه هه ومانههه او د ه هه کړنههه او عملههي
کول ي پيل کهړل .کوتهوزف  ،يهوازې دومهره ورتهه وليکهل چه د جګهړې
الريوونه او مشرت به له لرې واټن نه خورا ګرانهه وى .پترزبهورګ ددغهو
خن ه پېښههوونکو سههتونزو د اوار او نويههو سپاريههتنو دسههرته رسههولو
لپاره ځېن کسان کوتوزوف ته ورولېږل.
له دې نه پرته  ،د روسي پو په قوماندانن ک بايد نهوت بدلونونهه،
ترسهره شههوت واى .د وژل شههوت بههاګراتيون او خوابهدت شههوى بههارکلی پههر
ځههاى بايههد نههور کسههان ټاکههل شههوت واى .پههه خههورا غوڅههه توګههه دا تصههور
پياوړى شوى و چ دالف پر ځاى ب او د ب پر ځاى الف وټاکال شي .او
يهها بههرعک

د Aپرځههاى  Dاو داس ه نههور ،خههو دا ټههول چههارې ديههو چهها لههه

خوين پرته بله ګټه نه لرله .داتصور هم لهه دې کبلهه وچه د پهو دغهوره
والي لپاره ددغو چارو سرته رسولو ته اړتيا ليدله کېږت.
د پهههو پهههه قومانهههدانن کههه د کوتهههوزف او د ه هههه د درسهههتيزوال
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بينيګيسن  ،ترمنځ تربګنهي ،قومانهدانن تهه د ټولهواک د ډاډوړ کسهانو
راتههل او نويههو بههدلونونو لههه املههه دبېالبيلههو ډلههو خپههل منځههي پي ل ه
کړکي نه دوکه  ،ديوبههل تيهر اېسههتل او تربګنهن سههخت زيهات لههوب
روان وې .چا يهوه تهه کنهده کيندلهه او چها دبهل الرې که څهاه جوړولهه او
داس نور او نور .ددې ټولهو دوکهو پهه مهنځ که الهلي پلمهه ه هه پهوځي
عمليههات و چ ه دغههو کسههانو هههر يههو تصههور کههاوه چ ه دى ي ه مشههرت او
الريوونه کوت ،خو پوځي عمليات د دوى لهه ارادې پرتهه ،هماغهه شهان
چ بايد ترسره شي يهنهي د دوى د اټکهل نهه لهرت روان و .دې عمليهاتو د
ول

د خوين پربنسټ خپله الره وهله .دغه دوک او تير ويسهتل ټهول

له ټولو سره لويدل  ،سيالي يه سهره کولهه او د ه هو غبرګهون د پهو پهر
لوړ پوړو چارواکو خپل اغيز کاوه. . .
ټولواک د تاروتينو تر جګړې وروسهته ،داکتهوبر پهه دويمهه پهه خپهل
ليل ک کوتوزوف ته ليکلي و:
« شههههزاده ميخايهههل ايالريونهههويچ ! دسهههپتمبر د دويمه ه راهيسه ه
ديمن پر مسکوولکه کهړې ده .ستاسهو وروسهتي ګهذارا د سهپتمبر پهه
شلمه رالېږل شوى و .په ټوله دې موده ک نه يوازې د ديمن پهه وړانهدې
زموږ دلومړنن پالزمېن د خپلواکن لپاره څه کار نه دى شهوى بلکه د
وروسهههتيو رپوتونهههو لهههه مخههه تاسهههو نهههور ههههم شهههاته تللهههي ياسهههت .د
سههيرپوخوا ،سههيمه هههم ديههمن النههدې کههړې ده .دتههوال سههيمه چه د خپلههو
فابرېکو له پلوه د پو د وړتياوو د پوره کولو لپاره  ،خورا ضهرورت ده،
تر ګواچ الندې راغله ده ،د جنهرال وينڅيګېهرود ،پهه راپهور که ويهنم
چهه د ديهههمن يهههول

زره کسهههيز پهههو پترزبهههورګ تهههه پهههه تلونکهههو الرو

خوځېههدلی دى او د ديههمن بلههه قطهههه چ ه څههو زره تنههه دى ،د ديمتههروف
ديههار پلههو روان دت .او د ه ههه څلههورم او دشههمېر لههه پلههوه دپههام وړ پههو د
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روزا او موزاسههيل د سههيمو تههر مههنځ ځههاى پههر ځههاى شههوى دى .پههه خپلههه
ناپليون د سپتمبر په  52په مسکو ک و .ددغو ټولو اطالعاتو لهه مخه
ديمن خپل پوځونه داس خواره واره کړت دت او خپله نهاپليون لهه خپهل
ګارډ سره ال په مسکوک دى .ايا دا کېداى شی چ د تاسهو پهه وړانهدې
د ديمن پات پو په داس يو حالهت که وت چه تاسهو پهر ه هو د برېهد
توان ونه لرت ؟ برعک

په زيات ګومان داس اتکل کولي شو چه ه هه

له خپلو څوکن کونو او يا په اغل ګومان د داس يهوې فرقه پهه ملتيها
تاسو پس در روان دى چ تر ډېرې انهدازې نهه لهه ه هه پهو نهه خهوار او
ضهيف دى چ تاسو ته سپارل شوى دى.
داس برېښ چ له دې حالت په ګټه اخېستو سره تاسو کهوالى شهو
پر ديمن چ له تاسو خورا ضهيفه دى .په برياليتوب برېد وکړﺉ ،مات
ي کړﺉ ،ياي لږ تر لږه شا ته تل اړ او ه ه سيم چ د دوى تهر ولکه
النههدې دت ،بېرتههه خپل ه کههړﺉ .تاسههو بههه پههه دې کههار سههره تههوال او نههورو
يارګوټو ته د پې

شوى ګواچ مخهه ونيسهئ .کهه ديهمن خپهل پيهاوړى

پو پترزبورګ ته راولېږت او زموږ دغه پالزمېنه تهه چه دلتهه ههومره
دپههام وړ پههو هههم پههات نههه دى ،تههر ګههواچ النههدې راولههي ،مالمتههي او
مسووليت به ي ټول ستاسو پر غاړه وت ،ځکه تاسو تر خپل قوماندې
الندې پو په برکت ،که وغواړت ،لږ زړه وکړت  ،په سريهندنه بهه د ه هه
مخه ونيسئ .دا په ياد لرﺉ چ تاسو به ال دمسکو دس وط ځواب وله
ته وايئ .تاسو خو ،دا تبربه لرﺉ چ زه کوالى شم ،تاسو ووياړم .ددغو
وياړلو اراده په ما ک ناتوانه شوې نه ده ،خو زه او روسهيه حهق لهرو چه
له تاسو نه دپياوړتيا ،دريهدو ،سريهندن او بهرې هيلهه ولهرو .پهه جګهړه
ک ستا مېړانه ،پوهه او قومانده  ،دا ټول چارې ډېرې آسانه وت»
خو دغه ليل چ په ه ه ک د پوځونو د ان ول او په پترزبورګ ک
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د دوى د پو د ريتيني قوت يهودنه کولهه ،ال پهه الره وه .ه هه کوتهوزف
ته رسېدلی نه و ،ه ه نور نهه شهو کهوالى دده تهر قومانهدې النهدې پهو د
يرغل نه راتم کړت او جګړه پيل شوې وه.
داکتوبر په دويمه چ شاپووالف نومی قزاق لهه دې سهېم تېرېهده،
په غشي يو سوى  ،يکار کړ اوبل سوى ي ټپهی کهړ .دغهه قهزاق پهه ټپهی
شوى سوت پس په ځنګل ک تر ه ه وړاندې الړ چ د مورا ،د پهو لهه
کين اړ سره مخام شو .د ه ه پهام شهو چه دغهه فرانسهوت پهو لهه ههر
ډول څارن او ساتن او ب احتياطن پرته هلتهه موضهن نيهول وه .دغهه
سرتيرى په خورا ملن و خپلو ملګرو ته دغه کيسه وکړه او ويهل يه چه
نېږدې و ،د فرانسويانو اسير شي .يو برېدګي چه دغهه خبهرې اوريهدل
وې ،ه ه ي خپل قوماندان ته ورسول .
قههزاق ي ه سههره راوغويههت ،پويههتن  ،ګرويږن ه ي ه تههرې وکههړې .د
قزاقو قوماندان غويتل له دې حهال پهه ګټهه اخېسهتو لهه فرانسهويانو نهه
څههو آسههونه برمتههه کههړى ،خههو لههه دغههو قزاقههانو نههه يههو تههن چ ه د پههو لههه
لوړپوړو سره اړيکی درلودل ،داخبهرې د سهترې قومانهدانن يهوه جنهرال
تههه ور ورسههول  ،پههه دې وروسههتيو وختونههو که پههه پههو که سههيالن او
ناندر خورا زيات شهوې وې ،ايرمولهوف څهو ورځه دمخهه بنيګسهين
ته ورغلی او له ه ه ي هيله کړې و چ لهه خپهل واکهه ګټهه واخلهي او پهر
فرانسههويانو يرغههل پيههل کههړت .بنيګسههين ورتههه ويلههي و ،کههه تاسههو م ه
پېژندالى نه واى  ،ما به فکر کړى و چ تاسو د ه هه څهه د سهرته رسهولو
هيله نه لرﺉ چ غواړت .همدومره ب

دى چ زه د يوه څه سپاريهتنه يها

هيله و وکړم او کوتوزف د ه ه برعک

کار وکړت.

دغه دقزاقانو له خوا راوړل شهوى خبهر د څهارونکو لهه خهوا ههم تاييهد
شو او په ډاګه څرګنديده چ پېښه کېدونک ده ،تارونه يه ورېږديهدل
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او ساعتونو زنګونه ووهل .کوتوزوف د ه ه واک له کبله چ تصور يه
کاوه لرت ي  ،د خپل تبرب او پوه له مخ چه د خلکهو پهه پېژندنهه
ک ي الره ،بيا ي هم د بينيګسينن ه ه يهاد ديهت تهه پهام وکهړ چه پهه
ه ه که يه لهه ټولهواک سهره د مخهام اړيکهو څرګندونهه او يهودنه يه
کوله چ دغه اړيکی له يوه ارمانه پرته بل ارمهان نهه لهرت او ه هه دا چه
ټول جنراالن په يوه خوله وايی او د ټولواک هيله هم داده چ دغه ارمهان
ترسره شي ،خو دقزاقهانو خبهر د ه هه مخهه ونهه نيهول شهواى  ،دى دې تهه
اړوت د ه و عملياتو قومانده ورکړت چ په خپله يه به ګټه او زيهان
رسوونکي ګنل او دى له يوې پېښ شوې پېښ سره مخام شو.
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کوتوزوف ته ديرغل په اړه د بينيګسينن له خهوا د ياديهت لېهږل او د
فرانسههويانو د پههو دکههين اړ د نههه سههاتن پههه اړه دقزاقههانو خبرتيهها ،
ديرغل لپاره يوازنن وروستن نښ وې  .د يرغهل لپهاره د اکتهوبر پنځهه
نېټه وټاکل شوه.
داکتهههوبر پهههه څلورمهههه کوتهههوزوف د يرغهههل د پيهههل دقومانهههدې امهههر
السليل کړ .جنرال تول ،ه ه ايرمولوف ته ولوست او له ه ه نه ي هيله
وکړه چ د ه ه په اړه نور ي دوړتيا وړ چارې تر سره کړت.
ايرمولوف وويل :
 يه ده ،يه ده ! زه اوس وخت نه لرم او له کوټ نه ووت.د عملياتو ه ه کړنالره چ جنرال تول ،جوړه کهړې وه ،ډېهره يهه وه ،
دهماغ کړنالرې پهه شهان يهه وه چه د اسهترليس د جګهړې لپهاره ليکهل
شوې وه ،خو توپير ي دا وچ دا په الماني ليکل شوې نه وه.
لهههومړى شهههمېره پهههو خهههوځېږى ،دا پلهههو او ه هههه پلهههو .دويهههم پهههو ،
خهوځېږت ،ه ه خواتهه او ه ه خواتهه .ټهول دکاغهذ پهرم ټاکهل کېههږت.
پوځونه ،د ه و لپاره ټاکل شويو ځايونو ته رسېږت او ديهمن نهابودوى.
هرڅه دنورو ټولو کړنالرو او تګالرو په شان خورا پرځاى او غوره و .يهو
پو هم په خپل وخت خپل ځاى ته ونه رسېد.
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کله چ کړنالره او ټوله تګالره چمتو شوه او ايرمولوف ته ورولېهږل
شههول چه پههاه يه د سههرته رسههولو لپههاره ه ههه تههه وسههپارت .د کوتههوزف
دګارد دسهپرو پوځيهانو نهه افسهر چه ده تهه پهه سهپا ل شهوې دنهدې ډېهر
وياړيده ،د ايرمولف کورته راغي.
دايرمولوف چوپړ ه ه ته وويل :
ه ه الړ ،په کورک نه شته.دګارډ افسر د ه ه جنرال کور خواته وخوځېد چ ايرمولهوف زيهاتره
وخت د ه ه ديدن ته ورته ،خو نه جنرال هلته و او نه ايرمولوف.
د سواره پو ځوان افسر پر آس سپور شو او يهو بهل جنهرال تهه ورغهي
او وې پويتل:
نه ،نه شته ،ه ه الړ.ځوان سواره افسر په زړه ک وويل :
 اوس ددې ټولههو مالمتههي او دخبههر د ناوختههه رسههولو پههړه پههر مهها رااچول کېږت.
ه هههه ټولهههه قطههههه ايرمولهههوف پسهه ولټولهههه ،کهههه چهها بهههه ويهههل چه ه
ايرمولوف ي وليد چ له نهورو جنراالنهو سهره کهوم چېهرې روان و او چها
به په ډاډ ويل چ ه ه بيا په خپل کورک دى .ه ه افسهر چه ال غرمنهن
نههه وه کههړې ،دمايههام تههر شههپږو ببههو ي ه وخههت پههه لټونههه ،پلټنههه تيههر کههړ.
ايرمولوف هېس ځاى پيدا نه شو او هېڅڅوک نه پوهېده چ ه ه چېهرې
دى .افسههر پههه تلههوار لههه خپههل ان ه يوال سههره يههوه مههړ ډوډ وخوړلههه او
دمخکښو قواوو دسترې قوماندانن پلهو ،مهيالرادويچ تهه ورغهي ،خهو
ميالرادويچ ههم پهه خپهل کهورک نهه و .هلتهه يه ورتهه وويهل چه جنهرال
ميالرادويچ د جنرال کيکين کورته ،د نڅا جهوړ شهوت بنه ار تهه ورغلهی
دى او کېداى شي ايرمولوف هم همالته ورغلی وت.
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يه دا بن ار چېرې دى ؟قزاقي افسر وويل :
 پهههه اچکهههين که ه  .هلتهههه ،او دالس پهههه اشهههاره يهه نېهههږدې يهههو کهههورورويود.
 دا څنګه کېداى شي ،ه ه خو دجبه لومړې کري ته نېږدې ده. د ه ه دسههاتن لپههاره ي ه دده غون ه ورلېږلههی دى .نههن شههپه هلتهههداس م ستي او عي

او نوا دى چه خهداى خپلهه يهه پهوهېږت څهه بهه

ويي .د موسي ن دوه ډل او درې سندرغاړت هم راغلي دت.
افسر د لومړې کري نه آپلهو د اچکهين سهيم تهه ورغهي .کلهه چه د
کههور پلههو ورنېههږدې کېههده ،لهههه لههرې نههه يهه دموسههي ن او سهههندرو زړه
رايکونک انګازې واورول  ،ه وى دسرتيرو نڅايزه سندره بلله:
 دشنيلو ،دشنيلو په څړځايو ک  ،دشنيلو په څړ ځايو ک . . .دسندرغاړو آوازونو او دن مو انګازې چ کله ناکله به د شراو شهور
پههه مههنځ کهه ورکېههدل ،اوريههدل کېههدل .دغههو ن مههو دافسههر پههه زړه کهه
دخوين او مستن څپ راويښ کړې ،خوبيا هم ه ه وحشت او ګبڼهن
پس اخېستی و .ه ه ځکه ورخطا او نا آرامهه و چه ده تهه سهپارل شهوى
پي ام  ،ده پهه وخهت نهه و رسهولی .نهور نهو دشهپ نهه ببه وې  .لهه آسهه
راکوز شو او د ارباب ال جوړې پات شوې ودانن مخکنيو زينهو تهه چه
د روسي او فرانسوت کريو تر منځ د جګړې پهه لهومړ کريه که پرتهه
وه  ،وروخوت .د انترار په کوټه او دکور په ساقيخان ک  ،چوپړانهو د
شرابو له جامو ،خمونو او له مزناکو ډوډيو سهره پهه تهل راتهل که وو.
سههندرغاړت ،کړکههن تههه نېههږدې والړ وو .ځههوان افسههر د دروازې پلههو تههه
بدرګه شو او ه ه ناڅاپه د پو مشران او ټول جنراالن چ جل ونی لوړ
ايرمولههوف هههم د ه ههو پههه مههنځ ک ه وو ،وليههد .د ټولههو جنراالنههو تڼههن او
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ګريوانونه پرانستي  ،څېهرې يه تکه سهرې او لهه خويهن نهه غوړيهدل
وې .ټولو په کړس کړس خندل او راټول شهوت والو وو .د لهالون پهه مهنځ
ک يو لن ونی او زړه رايکونکی يکلی جنرال چه تکهه سهره څېهره يه
لرلههه ،پههه خههورا چټکههن او مسههتن د پښههو دټکولههو نڅهها کولههه او غږونههه
اوريدل کېدل:
 ډېر يه ! واه ،واه ،نيکوالى ايوانوويچ ! افرين ! آفرين !ځوان افسر داس وانګېرله چ له دغه شان پي ام او داسه ناوختهه
رارسېدلو سره ي  ،دوه ګون ګناه کړې ده .ه ه غويهتل څوشهېب لهبر
وکړت ،خو له جنراالنو نه ،يوه تهن ه هه وليهد او پهوه شهو چه د کهوم کهار
لپاره راغلی دى .ه هه لهه ايرمولهوف نهه پويهتنه وکهړه چه دا سهړى دڅهه
لپاره راغلی دى ؟ ايرمولوف تندى تريو کړ ،افسر تهه ورنېهږدې شهو ،لهه
ه ه سره دباندې ووتل او دځوان افسر پيام ي واوريد .ليل ي له ه هه
نه واخېست او هېس ي ونه ويل :
ه ه شپه د لوي قوماندانن د سپورو پوځونو يهوه افسهر ،دايرلهوف
په هکله وويل :
 تاته ټوک يکارت ،ته څه فکر کوې چ ه هه ناڅهاپی دلتهه راغلهیدى ؟
دا ټههههول خبههههرې اټکلههههي شههههوت دى ،سههههبابه يهه ه کههههورت چهه ه پههههه
کونوفينڅين ک څه تېرېږت.
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بله ور سهار د وخته ستړى سهتومانه کوتهوزف ،دوختهه راپاڅېهد،
سهارنن لمانځنه او دعا ي وکړه ،جهام يه واغوسهت او لهه دې کبلهه
ي طبيهت خټه و چ دى بايد د ه

جګړې قومانده وکړت چ دى يه

نه غواړت .ه ه په ګاډ ک سپور شو او دتاروتينو نه پنځه ورسته لرې
د ليتاشيفسههکي لههه سههيم نههه ،ه ههه پلههو تههه چ ه بايههد يرغههل کههوونکي
قطهات هلته راټول شوت واى ،وخوځېد.
کوتوزوف دالرې په اوږدوک ويده کېده او راويښهيده ،بيها يه دې
ته غوږ نيو چ ايا دين خوا دډزو غهږ راځهي او کنهه ؟ جګهړه پيهل شهوې
او که څنګه ؟ خو ال تر اوسهه پهورې ههرې خواتهه چوپهه چوپتيها خهوره وه.
سپېدې پهه چاوديهدو او دمنهي تهوده خهو وريځنهن ور پېلېهدونک وه.
کوتوزوف د تاروتينو سيم ته پهه نېهږدې کيهدو و چه د الرې آپلهو که
ي څو تنو سهپورو تهه پهام شهو چه آسهونه ګه ر تهه د اوبهو ورکولهو لپهاره
بيايي .کوتوزف ه و ته وکتل ،دګاډ د دريدو غږ ي وکړ او لهه ه هوى
نه ي وپويتل چه د کهوم غونه دت ؟ ه هو سهپورو د خپله قطهه نهوم
واخېسههت او ويههل چهه دوى بايههد اوس لههه دې ځايههه ډېههر لههرې ،چېرتههه
وړاندې په څارځاى کن واى .بوډا قوماندان له ځانسره وويل چ کومهه
تيروتنه شوې ده.
کوتوزوف دپلي غون پوځيان وليدل چ توپل ي کهرار پهر ځمکهه
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کتار اېښی او سرتيرت په ولسي جامو ک ن ريو ته ناست دت .ډوډ او
شول پخوت او ځېن هم لرګي او خ

راټولهوت .قومنهدان لهه ګهاډ نهه

راکوز شو ،سري يکته واچاوه ،ژوره ژوره سا يه وويسهته او پرتهه لهه
ه ه چه څهه ووايهي ،سهترګه پهه الره وړانهدې او وروسهته خوځېهده .کلهه
چ دسترې قوماندانن راغويتل شوى افسر ايياخين ،رايهکاره شهو،
کوتوزوف له ډېره قهره تل شين اويتی و ،خو دده داقهر له دې کبله نهه
چه دغههه افسههر پههه کومههه تيروتنههه تههورن وت بلکه لههه دې کبلههه و چه ده
داسه څهوک پيهدا کهړى و چه دده دقهههر ارزيهت يه الره .بهوډا لهه قهههره
ريږيديده .سا ي بنده بنده کېده .ه ه د ه ه ليونتوپه حالت تهه رسهېدلی
و چ کله ناکله به له غضبه په ځمکه لګېده .ه ه پر ايياخين ور ودانګل
 ،الس ي د ګواچ په نښه پر ه ه پورته کړ ،پر ه ه ي چ

وروهل او

پههه يههکنځلو ي ه يههکانځه .پههه دې وخههت ک ه بههل راسههتون شههوى افسههر،
بروزين هم له دې وهلو او يکنځلو ب برخ پات نه شو:
 دا ال پس کوم دوکه مار دى ؟ دا سپل ولن ! .ه هههه پهههه ډډ آواز چ ه ه وهله ه  ،السهههونه يه ه ارتېهههږل او شه ه ل شه ه ل
رېږديده .له ډېهره قههر اوغضه يه ځهان خوږيهده  .ه هه سهتر قومانهدان،
واالحضرت ،ه ه څوک چ ټول په دې ډاډه و چ په روسيه ک هېس چها
هېڅکلههه د ه ههه پههه ک ههه واک نههه درلههود  ،اوس پههه داسه يههو حالههت که
راګيههر شههوى و چه د ټههول پههو تههر مخه دخنههدا وړ ګرځېههدلی و .لههه ه ههه
ځانسره ويل :
هس م له سهاره دعا کوله ،هس م ټوله شپه پهه شهوګيرو تيهرهکړه.
ه ه له ځاسره دا فکر کاوه:
آن چ کمکی افسر هم وم ،چا زړه نه شو کوالى چ داسه راپهورې5٠۳2

وخاندت ،خو اوس ؟
د ه ه ځان داس خوږيده چ تا به ويل چا يه وهلی وى ،نوځکه يه
نه شو کوالى چ

ونه وهي او خپهل زړه لهه غضه او خواشهينن ته

نهه

کړى ،خو ډېر ژر ستړى او ستومانه شو ،دا خوا ،ه ه خهوا يه وکتهل او
داس ي احساس کړه چ ډېرې يکنځل او اپلت ي ويلي دت .ګاډ
ته وروخوت او پټه خوله وخوځېد.
تللی غض او خواشينی بېرته نه راستنېده .کوتوزوف پهه سهتړيا او
سههتومانن ک ه پههه سههختن سههترګ ورپههول اودايرمههو لههوف چ ه پههرون
راهيس ده ته نهه و ورغلهی ،دبينيګسهينين ،کونهوفينڅين او تهول ه هو
خبرو ته غوږ شو چ دوى په ه ه ور د برېد دنه پيهل نهه ،د ځهان ددفهاع
لپاره کول  ،ه وى هڅه کوله ووايي چ برېهد بايهد بلهه ور پيهل شهوى
واى.
او کوتوزف دې ته اړوت چ بيا د ه وى خبرې ورسره ومني.
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ه ه پوځونه چ له مايامه په ټهاکلو ځهايو که راټهول شهوت وو ،بلهه
ور  ،دشپ په راخوريهدو وخوځېهدل .دمنهي شهپه وه .تهورو شهنوپخونو
وريځو آسمان پويلی و ،خوباران نه وريهد .ځکمهه لمهده وه ،خهوخټ نهه
وې .پوځونه ب شر او شوره روان وو ،خو يوازې کله ناکله به دتوپونهو د
وسپنو غږونه اوريدل کېدل .په لوړې غږيدا دپي پر څښولو او داور په
لګولهههو بنهههديز لګهههول شهههوى و او هڅهههه کېهههده چه ه آسهههونه شهههنهارت تهههه
پرينښودل شي .ددغو چهارو پټهول ،د ه هه پهه زړه پهورې والهي ال زيهاتوه.
ټول خوشاله روان وو .څو پوځي ډله ودريهدې ،وسهل يه کېښهودې او
پر ځمکه ي کتار کهړې .خپلهه پوځيهان پهر لمهدې ځمکه پريوتهل ،ځکهه
ه ههو فکههر کههاوه هلتههه رسههېدلي چ ه بايههد رسههېدلي واى .ځېنههو(زيههاتره
ه و)ټوله شپه په تل تيره کهړه .داسه برېښهېده ه هه ځهاى تهه چه بايهد
رسېدلي واى نه دې رسېدلي.
ګراف ارلوف او دينيسوف له خپلو قزاقانو سره (تهر ټولهو نهه مخکه
کمکن ډله) يوازينن ډله وه چ پر خپل وخت ه ه ځهاى تهه رسهېدل وه
چ بايهد رسهېدل واى .دغهه ډلهه ديهوه ځنګلهه پهه وروسهت څنه ه که د
ديمتروفسکي يار ګوټي د سروميلوفي کلی ته دتلهونک نهر الرې تهر
څنل ميشته شوه. .
ګراف ارلوف چ دسپېدو ترچاوديدو نه مخک  ،تازه سترګ پټه
کړې وې ،له خوبه راوي

کړاى شو .د فرانسوت پو نه يهو را تښهتېدلی

يهه ورتههه راوسههت .دغههه تههن د پونياتوفسههکي د پههو نههه ،يههو پولنههدى
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برېدګی و .دغه پولندت برېدګي ويل چ له فرانسوت پوځه ي دتېښت
علت ،ه ه ظلم و چ پر ده کېده .ه ه ويل چ دى بايهد ال د وختهه افسهر
شوى واى ،خو دى افسر شهوى نهه دى ،مګهر دا چه دى ډېهر زوړر دى لهه
همههدې املههه ي ه خپلههه قطهههه پريښ ه ده .ده ويههل چ ه لههه ه ههو نههه دغههچ
اخېستو تکل لرت .ه ه خبر راوړى و چه ميهورات لهه دې ځايهه وړانهدې
يو ورست ،شپه کوت .ده غويتنه کوله که ده ته سل سواره ورکهړل شهي،
ه ههه بههه ژونههدى راولههي .ګههراف ارلههوف-دينيسههوف لههه خپلههو ملګههرو سههره
مشههوره وکههړه .دا وړانههديز خههورا پههه زړه پههورې او پههر ه ههه سههترګ پټههول
ګران و .ټول چمتو شول او ټولهو ويهل د پولنهدت برېهدګی خبهره دې ومنهل
شي .تر ډېرو خبرو اترو او څېړنو نه وروسته تورنبنرال ګريکوف ومنلهه
چ له دوو قزاقي غون وسره مل له دغه پولندت سره الړ شي.
ګراف ارلوف-ينيسوف برېدګی آزاد کړ او ورته وې ويل :
 ګوره په يادلره که دې دروغ ويلي و ،داس به دې ځوړند کړم ،لکههسپی او که دې ريتيا وويل ،سل زرين سک به درکړم.
برېدګي چ خورا غوره بڼه غوره کهړې وه او تنهدى يه تريهو کهړى و،
ب له ه ه چ ځواب ورکړت ،پهر آس سهپور شهو او ګريکهوف پسه چه
په چټکن خوځېدلی و ،روان او په ځنګله ک پناه شول.
ګراف ارلوف د سهار لهه سهړې وږمهن نهه چه نهوي رالهوت وه ،ځهان
کېښکود او له دې کبله چ په خپل مټ ي دغه شان يوه چاره پيهل کهړې
وه ،ګبڼههن اخېسههتی و .د ګريکههوف تههر بههدرګ وروسههته لههه ځنګلههه نههه
راووت او دنوى راختونکي لمر تر ش لو الندې د ديمن د پو په ننداره
شههو .د ه ههو د ن ريههو داور پههه مههړه کېههدو و .زمههوږ پوځونههه بايههد دګههراف
ارلوف-دينيسوف يي اړ ته د غون
ه

په لمنوک راڅرګند شهوى واى.

خواته ي وکتل ،سره له ه ه چ ه وى بايد له لهرې ليهدالى شهوت
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واى ،خههو ددغههو پوځونههو کومههه نښههه نههه ليههدل کېههده .د فرانسههويانو پههه
خواک  ،ه ه شان چ دوى ته برېښېده د ديهمن د پهو اړ که يهو ډول
خويي او خوځون ليدل کېده .په تيهره بيها د ه هه يهاور چه خهورا ځيهر او
تند نرر درلود ،هم دغه خبره منله .ګراف ارلوف چ دغه پو ته سترګ
ګن ل وې ،وويل :
په ريتيا هم ناوخته شوې ده.هماغه شان چ ډېر وخت داس پېښېږت  ،ه ه څوک چه مهوږ بهاور
پههرې کههړى ،نههور لههه مههوږه پنههاه شههوى او مههوږ لههه خپههل بههاور او اعتمههاد نههه
پېښمانه شوت يو .ګراف ارلوف تهه ههم ناڅاپهه دا څرګنهده شهوه چه ه هه
برېههدګی دوکههه مههار و او دوى يه دوکههه کههړت دت .د دوى دبرېههد کههار يه
برباد کړى دى .دا څنګه کېداى شي چ څهوک سهتر قومانهدان تيرباسهي
او د دومره پرګنو له مينځه سرتيرت بوزت.
ګراف وويل :
 ريتيا هم دې دوکه مار دروغ ويلي دت.دګراف له چوپړانو نه يو تن چ د ګهراف پهه شهان د ديهمن پهه ليهدو ،
په دغه کار بدګمانه شوى و ،وويل :
 امر کوﺉ چ راستانه شي ؟ هو ! ريتيا ؟ تاسو څه فکر کوت ؟ که ي په خپهل حهال پرېهږدو ؟ اوکنه ؟
 امر وکړه چ راستانه شي.ګراف ارلوف ،خپل ساعت ته وکتل او ناڅاپه ي په غوڅه وويل :
 راستانه دې شي ،راستانه دې شي .ناوخته به وت ،بالکل رها شوېده.
او چوپړ د ګريکوف پس ځنګلهه تهه ور ودانګهل .کلهه چه ګريکهوف
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بېرتههه راسههتون شههو ،ګههراف ارلههوف ددغ ه ب ه پههايل ازمههوين  ،پليههو
پوځونو ته دانترار نه چ ال راغلي نه و او هم دديمن له رانېږدې کېهدو
نههه ( د ه ههه ټههولي پوځيههان هههم دده پههه شههان وو)ګبڼههن پسهه اخېسههت،
پريکړه وکړه برېد پيل کړت .په زګيروى ډوله آواز ي قومانده ورکړه:
سپاره شئپوځيان ي منرم شول او پر ځان ي لليبونه وويستل.
خداى مومل شه !په ځنګله ک ي د هورا غږ آوازې جوړې کړې .او سل سل تنه  ،تا بهه
ويل چ له کوم جواله راتوېږت .او قزاقان يو په بل پس لکهه ازاد شهوت
مرغههان  ،والوتههل  ،نيههزې پههه الس لههه سههينده واويههتل او پههر ديههمن ي ه
ورودانګل.
لومړت فرانسوت چ دقزاقهانو برېهد وليهد ،لهه ډاره يه د وحشهت او
ناهيلن داس چ ه پورته کړه چ د ه وى ټول پوځيان چ هلتهه وو ،آن
دريشن هم نا اغوست  ،ټولو همداسه پهه ډار ټهول توپهل ،توپونهه او
آسونه پرېښودل او هر چا چ هر ې خواته کوالى شول  ،وتيښېدل.
که ه و قزاقيانو چ فرانسويان ي پس اخېسهتي وو ،خپهل شها او
خوا شيانو ته پاملرنه نه واى کړې ،ه وى به هم ميرات او هم ه ه پهورې
نور ټهول اړونهد کسهان او شهيان النهدې کهړت واى .قومانهدان ههم همدغهه
غويتل .پهه تښهتېدون کو پسه د ه هو منه ه او لمسهون آسهانه کهار نهه و.
هېس چا د قوماندان قومانده نهه اوريهده .همالتهه يهو زره پنځهه سهوه نيهول
شههوت اسههيران ،اتههه ديههرا توپونههه  ،بيرغونههه او تههر ټولههو نههه دقزاقههانو
دخوين څه ،آسونه ،شېړ  ،څادر اوځېنه نهور شهيان برمتهه شهوت وو.
بايد ددې ټولو غم وخهوړ شهي .پهر اسهيرانو او توپونهو واک ټينهل شهي،
غنايم وويشي ،چې

ووهي ،آن ناندر ي سره جوړې کهړت او قزاقهان
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په دې ټولو اخته شول.
فرانسهويان چه پهوه شهول چه نهور نهو دوى پسه څهوک نهه شهته ،لههږ
زړور شههول او کري ه ي ه بېرتههه لههږ سههره منرم ه شههوې پههوځي فرانسههوت
ډلو ،بيا په ډزو پيل وکړ .ګراف ارلوف چ ال همداسه پيهاوړو قوتونهو
ته سترګه په الرې و ،هم نور ونه شو کوالى فرانسويان پس واخلي.
په دې وخت ک لومړ پوځی ډله  ،د کړنالرې له مخ خهوځېږت .او
نهههورې ههههم همداسه ه دبينيګسهههينين تهههر مشهههر النهههدې او د ټولهههو پهههه
الريههوونه  ،کههه څههه هههم ناوختههه کههړې وه هههم خوځېههدلي او يههوچيرې تههه
رسېدل وې ،خو نه ه ه ځاى ته چ ورته ټاکل شوې و  ،بلکه د تهل پهه
شان خوځېدلی الرې ته وتلی کسان لومړى خوشاله او لېواله وو ،خو يو
وخت دريږت .ددوى په منځ ک د نارضايتن ګونګوسی اوريدل کېهږت،
خو په پاى ک په خپله تيروتنه پوه شول او بېرته ستانه شول.
يههاورانو او جنراالنههو هههره خههوا منه ې وهله  ،شههر او شههور يه کههاوه ،
چ ه ي ه وهل ه  ،خپههل ميههنځ ک ه ي ه شههخړې او ننههدار کههول  ،ګههوت
نيهوک وې او ويهل يه چه دا الره چهور ،ه ههه الره نهه ده چه دوى غههوره
کړې ده ،دوى ناوخته کړې ده ،يو څوک ي سره مالمتاوه ،يکنځل يه
سره کول ،خو په پاى ک ټولو السونه پورته کړل او وخوځېهدل چه کهوم
ځاى ته رسېږت:
 آخر به يو چېرته ورسېږو ! په ريتيا يو چېرتهه ورسهېدل ،خهو هلتههچ بايد رسېدلي واى ،يو شمېر هلتهه رسهېدل ،خهو ډېهره ناوختهه شهوې
وه او له السه ي څه نه کېدل او خپله دديمن د ډزونښه شول . . .بهاګورت
 ،عمههر خههوړلی ،نوميههالی ،بههاتور او آرام جنههرال هههم لههه ډېههرو تيروتنههو،
دريداو او خوځېدو او له ضد او ن يض سپاريتنو نه پهه تنهل او سهخت
په قهر شو او د خپل طبيهت او عادت برخالف ي ټولهو تهه داسه نهاوړه
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خبرې وکړې چ ټول ي حيران کړل:
 زه نه غواړم چ ماته څوک د جګړې روزنهه راکهړې ،زه تهر نهورو يههکولي شم چ له خپلو سرتيرو سره يو ځاى سر يندنه وکهړم ،مخکه الړ
شم او مړشم.
ه ههه تههر دې خبههرو وروسههته پاڅېههد او وړانههدې الړ .زړور او هيبههان
اخېسهههتي بهههاکووت ،پرتهههه لهههه ه هههه چه ه فکهههر وکهههړى چه ه وړانهههدې او
دفرانسههويان تههر ډزو النههدې تههل ي ه ګټههه لههرت او کههه تههاوان .مخههام د
جګههړې ډګههر تههه شههو او خپلههو سههرتيرو تههه ي ه هههم د ديههمن د ډزو د بههاران
الندې ،د وړاندې تل قومانده ورکړه.
ګههواچ ،ډزې او مرمههن ،ه ههه څههه وو چ ه ده اوس غويههتل او د ه ههه
باغي قههر د ه هه لېوالهه و .د ديهمن لهه مرميهو نهه يهوې لهومړ ه ه دى
وواژه .او تر لومړنن مرمن نه وروسته نورو مرميو نهور سهرتيرت ووژل،
د ه ه پو تر يو مهودې هسه د ديهمن تهر دغهه مرګنهي اور النهدې پهات
شو.
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په دې لړ ک بايد نورو روسي پوځونو هم پهر فرانسهويانو برېهد کهړى
واى .کوتههوزوف هههم دهمههدې پوځونههو پههه ميههنځ ک ه و .ه ههه پههه دې يههه
پوهېده چ دده له خوي برخالف پيل شوې جګړې نه به  ،له پېښمانن
پرته  ،بله ګټه تر السه نه شي .لهه دې کبلهه يه د خپهل تهوان پهه انهدازه  ،د
پو د پرمختل مخه نيوله او خپله هم هومره وړاندې نه خوځېده.
کوتوزوف ،پټه خوله پر خپل خړ آس سپور و او د برېهد پهه اړه يه پهه
خورا زړه تنګن او ځن  ،پويتنو ته ځوابونه ويل.
ه ه ميالرادويچ ته چ غويتل ي وړاندې ودانګي ،وويل :
 تاسو ته له برېده پرته  ،بل څه خيال نه درځهي ،خهو تاسهو وينهئ چهموږ نه شو کوالى کړکي ن خوځون وکړو.
يو بل تن ته ي ځواب ورکړ:
 سهار ي ونه شو کوالى ميورات ژوندى اسير کړت .ټاکهل شهوې ده ،ځاى ته په خپل ټاکلی شوى وخهت ورسهېږت ،اوس نهو ههېس کېهداى نهه
شي . . .ه ه وويل :
 ټههههول غههههواړت چهه ه يرغههههل پيههههل شههههي ،لههههه بېالبېلههههو الرو ،دوىوړانديزونه کوت ،خو کله چ برېد پيل شي ،هېس شي بهه چمتهو نهه وت،
ديمن له هرڅه نه خبر او د خپل وړتيا وړ اټکلونه کوت.
ايرمولوف ،ددې خبرې پهه اوريهدو  ،خپهل باههه سهره وروسهتل ،نهر
موسکا ي پرشون و خوره شهوه ،ه هه پهه دې پهوه شهو چه پهر ده راغلهی
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ګههواچ تيههر شههوى او کوتههوزوف هههم پههر ده ،پههه همههدومره ملن ه و قناعههت
کوت.
ايرمولوف ،ترڅنل والړ رايوفسکی په ځنګانهه وواههه او پهه کهراره
ي وويل :
ددې ټولو ملن و موخه زه يم.تههر دې ټولههو خبههرو نههه وروسههته  ،ايرمولههوف وړانههدې الړ او پههه خههورا
درناوت ي کوتوزوف ته وويل :
 واالحضرت ! ال ناوخته شوې نه ده ،ديمن ال لرې شوى نه دى ،يههبههه دا وى چه د اور قومانههده ورکههړې ،کنههه پههو تههه بههه د بههاروتو بههوى تههر
سپږمو هم نه شي.
کوتوزوف ،هېس ونه ويل ،خهو کلهه چه يه ه هه تهه خبهر ورکهړ چه د
ميورات پوځونه شاته درومي ،د اوربل امر ي ورکړ ،خهو ههر سهل ګامهه
وروسته ي د ل

پنځل

دقي و د دريدو امر کاوه.

ټولههه جګههړه ،پههه ه ههو کههړو ک ه تمامېههده چ ه د ارلههوف-دينيسههوف
قزاقههانو کههړت وو .دنههورو قطهههاتو د کههړو پايلههه دا شههوه چهه هسهه لههه
څوسوو تنه سرتيرو نه ب برخ شول.
تهههر دغه ه جګهههړې وروسهههته ،کوتهههوزوف دالماسهههو نښهههان وګاټهههه،
بينيګسين هم څو الماسونه او سل زره روبله ،نهورو ههم د خپلهو رتبهو پهه
ان ول خورا ي ډالن اورتب تر السه کړې او بيا د پهو پهه قومانهدانن
ک نوې ټاکن او بدلونونه وشول.
دتاروتينو تر جګړې وروسته  ،روسي افسرانو او جنراالنو ويل :
 ګورﺉ ! موږ روسان تل ټول چارې سرچپه کوو ،اوس هم کټ مهټهمداس سره وايي او موخه ي داده چه کهوم احمهق دا کارونهه سهرچپه
کړت دت او که دموږ په زړه واى دا به داس نهه واى .خهو ه هه کسهان چه
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دغه راز خبرې کوت ،يا خو لهه کهاره خبهر نهه دت او يها پهه لهوى الس دځهان
دغولولهههههو لپهههههاره داخبهههههرې کهههههوت .ټهههههول جګهههههړې :تاروتينسهههههکايا،
براديسکايا ،اوستيرليڅکايا ،يوه ههم ه هه شهان چه اټکهل شهوې وې،
ونه شوې او اللی خبره هم همدا ده.
ډېهر خپلههواک قوتونهه ،بههل ههېس ځههاى دومهره خپلههواک نهه وت ،لکههه د
جګړې په ډګر ک چ خپلواک وت ،ځکه دجګړې په ډګر ک  ،ههر څهه د
مرګ او ژوند په اړه وى .هر څه دجګهړې پهه بهېهر اغيهز کهوت او هېڅکلهه
ددغه بهېر اغيز اټکل کېداى نه شي او هېڅکله هم نه شي کوالى د کهوم
بهېر او قوت همګامه واوسي. . .
که تاري ليکونکي  ،په تيره بيا فرانسوت ه وى ليکهي چه جګهړې
او نښهت د مخکنيههو ټاکهل شههويو کهړنالرو او تګههالرو پربنسهټ تههر سههره
شوت دت ،يهواز ينن پايلهه يه چه ددوى لهه دغهو خيهاالتو اخسهتي شهو
ه ه داده چ د ه وى ليکن ناسم دت.
تاروتينسکايا جګړې ،ه ه ههدف تهر السهه نهه کهړ چه يهاغلی تهول،
ورته تاکلی ويهن ه ه شان چ دجګړې په کړنالره ک ي اټکهل شهوى
و ،نه قطهات جبهو ک ځاى پر ځاى شول او نه ي ه ه پايله ترالسه کړه
چ ګراف ارلوف غويته .ګراف ارلوف غويتل چ ميورات اسير کهړت
او نههه ه ههه ارمانونههه تههر سههره شههول چه بينيګسههين او نههورو د ځههان لپههاره
ټاکلي وو .نه ه ه ارمانونه چا وليدل چ پهه يهو وار د ديهمن د ټهول پهو
نابودت غويتل کېده .او نه د ه ه افسر ارمهان ترسهره شهو چه پهه جګهړه
ک ي د ګ ون ارمان درلود  ،دسريهندن تکهل يه کهړى و او نهه د ه هه
قزاق دا ارمان وخوت چ په جګړه ک به يه ډېهر غنهايم پهه نصهي شهی.
او داس نور او نور ارمانونهه . . .خهو کهه د جګهړې الهلی موخهه  ،ه هه وه
چ په ريتيا ترسره شوه  ،ه ه په ه ه وخت ک د ټول روسي ملهت هيلهه
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وه او ه ه دا وه چ (له روسي نه د فرانسويانو ويستل او د ه هو د پهو
تههاال واال کههول و)پههه دې توګههه دا څرګنههده وه چ ه د کههړنالرې لههه مخ ه د
تاروتينسکايا دجګړې نه کېدل ،د جګړې د ه ه وخت په بهېر ک  ،ه ه
څه و چ اړتيا ورته ليدل کېده .له دغ جګړې نه تر دې نه د غوره پايل
هيله کول ،نه يوازې ګرانه بلک ناشون خبره وه .له خورا اله ګهول سهره
سره ،په کمو هلو ځلو او لږې مرګ ژوبل د ټول جګړې نه تر ټولو غوره
ګټههه تههر السههه شههوه .د روسههي پههو د شههاتل ،پههر ځههاى يرغههل پيههل کههړ .د
فرانسوت پو کمزورتيها يهکاره او ه هه ټکهان ورکهړ شهوچ د نهاپليون
پو ي تېښت ته اړ کړ.
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ناپليون ،د (ال مسکوا) په نامه د نه هېريدونک ګټندوي جګړې نه
وروسته پهر مسهکو ولکهه ټينګهوت ،ههېس څهوک ددې بهرې پهه ګټلهو که
ځکه شل نه لرت چ دجګړې ډګر د فرانسويانو تر واک الندې پهاتيږت.
روسان شاته درومي او پالزمېنه ديمن ته پرېږدت .مسکو د خوړو کهالو
لههه ب ه سههارو زيرمههو او ب ه شههمېرو وسههلو او مهمههاتو سههره د نههاپليون پههه
منګلو ک دى .روسي پو چ دوه برابره تر فرانسوت ه ه ضههيفه دى،
ديهوې مياشهت پهه اوږدو که پهر ديهمن يهو وار ههم د کهوم برېهد هڅهه نههه
کوت.
د ناپليون حالت خورا غوره او پهرتمين دى .ددې لپهاره چه پهه ال دوه
برابره قوت د روسي پو پر پات شويو ډلو برېد او ه ه ټوټه کهړت .ددې
لپاره چ دځان په ګټه سوله ټينګه کړت او يا ددې لپا ره چ د سول نهه
د روسانو د انکار په وخت که بهه وخهت که  ،پهر پترزبهورګ د ګوايهمن
برېد خبرې وشي او آن ددې لپاره که دناڅهاپي مهات پهه وخهت که بېرتهه
سمولينسل او يا ويلنا ،سيمو تهه شها تهل وشهي ،پهه مسهکوک پهات
شي او ددې لپاره که په لن ه توګه وويل شي چ داسه يهکاريده چه د
ه ههه غههوره او ګټههوونکي حالههت د سههاتن لپههاره چ ه پههه ه ههه وخههت ک ه
فرانسههوت پههو درلههوده ،کههوم نبههوغ تههه اړتيهها نههه وه .ددې چههارې د سههرته
رسولو لپاره ،ديوې ساده چارې سرته رسول په کار و:
 پرېنښودل شي چ پو د خلکو شتمني تاالن کهړت ،ټهول پهو تهه ،5552

ژمنين جام چمتو شي ( د ه ه د ټولو ه و وګهړو لپهاره چه پهه مسهکو
کهه وو)دشههپږو مياشههتو لپههاره د اړتيهها وړ خههواړه( د فرانسههوت تههاري
ليکونکو په وينا) ،خو ناپليون  ،دا دناب وو ،ناب ه ،لکه ه ه شهان چه
پر خپل پو يه واکمن و ،يه قومانده ي هم کوله ،د مورخينهو پهه وينها
له دغو کارونو  ،يو کار هم ونه کړ.
ه ه نه يوازې په دغهو کهارو که يهو کهار ههم ونهه کهړ بلکه خپهل ټهول
واک يه ددې لپههاره کههاروه چه دده مخه تههه د ټولههو پرتههو الرو چههارو لههه
منځه  ،تر ټولو احم انه او وژونک ه ه غوره کهړت .لهه ټولهو ه هو چهارو
نههه چه نههاپليون کههوالى شههول ،يهنههی ژمههی پههه مسههکو که تيههر کههړت ،يهها
پترزبورګ ته الړ شي ،يانيژن ګورد ته وخوځېږت ،يا لهه هماغهه الرونهه
چ وروسهته کوتهوزوف پهرې الړ شهي ،شهمال يها سههيل تهه الړ شهي  ،يها
داس کوم بهل څهه .وکهړت  ،ون کهړل ،خهو ه هه څهه چه ده وکهړه ،تهر ه هه
احم انه څه نه و او ه ه دا چ دى د اکتوبر تر مياشت پورې پهه مسهکو
ک پات شي ،سرتيرت پرې يودل چ په يار تاالن ګ کړت او وروسته
يه چه مسهکو پرېښهود ،زړه نها زړه و چه کومهه قطههه او قومانههداني،
هلته پرېږدت او کنه ؟
کوتوزوف ،ته ورشي ،خو پرته له ه هه چه جګهړه پيهل کهړت ،پهه شها
شو ،ين خواته مخه کړت او کمکي ياروسالو ،تر سيم پورې الړشي.
بيا ي ه ه تصادف چ پر ديمن د يرغل لپاره درلهود ،ونهه ازمايهه  ،پهر
ه ه الر چ کوتوزوف ،تللی و ،پره

الر الړ شي که څنګه ؟ يا بېرته د

موژايافسهکی پههر الره چه د وورانههو کنه والو سههيمو تهه د سميلينسههل
الرې ته وتله ،وخوځېږت
تر دې نه احم انه څه چ د پو دتباهن سب کېهدل ،بهل فکهر يه نهه
شو کوالى. .
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که د جګړې خورا غوره تګهالرو جوړونکهو ،د روسهي پهو لهه ونه ې
پرتههه د نههاپليون د پههو د تبههاهن او تههاالکولو لپههاره کومههه تګههالره جههوړه
کړې واى ،کومه الريوونه ي کړې واى ،د کومو عمليهاتو وړانهديز يه
کړى واى ،داس به ي نه کړت لکه ه هه څهه چه خپلهه نهاپليون وکهړل او
تر هر څه زيات ي د ه ه پو ته تاواني کړ.
ناپليون په خپل نبوغ سره دا کار تر سره کړ ،خو دا خبره چه نهاپليون
خپل پو ځکه تاال واال کړ چ غويتل ي ه هه تبهاه کهړت ،يها کهه وويهل
شي چ ه ه هس ساده دى .دا به په هماغه ک ه ناسمه وى چ ووايهو،
ه ه خپل پو ترمسکوه ځکهه راوسهت چه خپلهه يه داسه غويهتل او
دى خورا هوييار او ناب ه و.
په دواړو حاالتو ک  ،د ه ه د خپهل شخصهيت اغيهز چه د ه هه د ههر
سههرتيرت تههر شخصههيت او ارادې نههه ،پيههاوړى نههه و ،يههوازې دا اغيههز الره
چ له ه و قوانينو سره ي اړ لګاوه چ د پېښو د پېښهېدو اټکهل يه
کولی شو.
د تههاري پوهههانو دا انههد چهه د نههاپليون پههو پههه مسههکو کهه خپلههه
پياوړتيهها لهههه السههه ورکهههړه( يههوازې لهههه دې کبلههه و چهه د ه ههه د کهههړو د
وروستيو پايلو اټکل يه ونهه شهو کهړاى)چهور ناسهمه ده .ه هه تهر ٠2٠۹
کاله پخوا  ،تر ه ه وروسته خپل ټول پياوړتيا نهه کهار واخېسهت چه
د خپل پو لپاره غورې الرې چارې ولټوت .په دې موده که دده چهارې،
په مصر ،ايتاليا ،اتري

او پروس ک د ه هه تهر حيرانهوونکي چهارو نهه

کم نه وې .موږ په پوره توګه په دې نهه پهوهېږو چه ه هه هلتهه څهه يه
چارې کړې دت ،په مصر ک د ه ه دسهترو چهارو سهتاين او خبرتيهاوې
موږته د فرانسوت سرچينو له ويناوو را رسېدلي دت .موږ نه شهو کهوالى
په اتري

او پروس ک د ه ه په نبوغ ځکه قضاوت وکړو چ د ه و پهه
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اړه مهلومات موږ بايد له فرانسوت اوالماني سرچينو نه تر السه کړو .له
جګهههړو او نښهههتو پرتهههه  ،نهههاپليون تهههه د نهههه ايليهههدونکو مهههاهيو او نهههه
ماتېههدونکو پوځونههو تصههور نههه کېههدونک تسههليمي ،المانيههان د ه ههه
دنبوغ منلو ته اړ کړت دت .ځکه دا يوازيني داليل دت چ په جرمنهي که
د جګههړې د پېښههېدو لپههاره ويههل کېههدل ،خههو د خههداى شههکر دى چه مههوږ
داس کومه م تورت نه لرو چه د ه هه دپټولهو لپهاره ه هه ناب هه وګڼهو.
موږ پېښو ته په ريتيا دحق ګڼلو لپاره لويه بيهه ورکهړت او نهه غهواړو دا
حق له السه ورکړو.
د ناپليون کړه او نبهوغ پهه مسهکو که  ،پهه نهورو ځهايو که  ،د ه هه د
کړو په شان حيرانوونکي او لهه نبوغهه ډک دت .مسهکو تهه د راننوتلهو نهه
نيهول بيهها تههر وتلههو پههورې ه هه پرلههه پسه فرمانونههه ورکههول او دجګههړې
کړنالرې ي جوړول  .په مسکو ک د اوسهېدونکو او د ه هو د اسهتازو
نشتوالي او آن د مسکو سوځېدلو  ،ه ه خواشينی نه کړ .ه ه نه د خپهل
پو هوساينه ،نه دديمن هل ځل  ،نهه د روس د ملهت نيکمرغهي  ،نهه د
پاري

اداره او نه په راتلهونک که دټينګېهدوک سهول دځانګړتيهاو

په اړه ديپلوماسي ،يو هم له پامه لرې نه کړل.
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مسکو تهه د راننوتلهو سهره همهالهه  ،نهاپليون د جګهړې پهه اړه جنهرال
سباسبسههتيان تههه سپاريههتنه کههوت چهه د روسههي پوځونههو خوځههون تههر
سههخت څههارن النههدې ونيسههي .لههه مسههکوه وتونکوبېالبېلههو الرو تههه
پوځونه استوت او ميورات ته فرمان ورکوت چ کوتهوزوف پيهدا کهړت.
بيهها پههه ځيههر او يههه پاملرنههه پههه کههرملين که د ال يههه امنيههت او پوځونههو د
غههوره ځههاى پههر ځههاى کېههدو امرونههه کههوت او تههر ه ههه وروسههته ،پههه ټولههه
روسيه ک دجګړې له نبوغه ډکه کړنالره جوړوت.
پههه سياسههي برخههه ک ه  :نههاپليون ،تههورن يههاکوليوف (دپېژنههدل شههوت
روس پوهان ه ګرڅن پالر ) چ کور ي تاالن شوى او پهه دې نهه پهوهېږت
چه څنګههه ځههان لههه مسههکوه وباسههي ،ځانتههه ورغههواړت او پههه هههر اړخيههزه
توګه ه ه ته خپل سياست بيانوت .د خپهل رحهم او مهربهانن پهه اړه ورتهه
وايي او د روس ټولواک الکساندر ته ليل ليکي .په دې ليل ک ځهان
پورو ړى ګڼي چه خپهل دوسهت او ورور ټولهواک الکسهاندر پهه دې خبهر
کههړت چه راسههتوپ ين ،پههه مسههکو که خپله دنههدې پههه خههورا نههاوړه او
ناسههههم سههههرته رسههههولي دت .ه ههههه دغههههه ليههههل د يههههاکوليوف پههههه الس
پترزبورګ ته لېږت .بيا په هر اړخيزه توګه د خپلهو ع ايهدو او مهربهانيو
په اړه په توټولمين ،ته هم غږېږت او ه ه د جرګو مرکو لپاره پترزپهورګ
ته لېږت.
په ح وقي برخه ک ي سمدالسه سپاريتنه وکړه ،ه هه کسهان پيهدا
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او جهههزا ورکهههړ شهههي چه ه مسهههکو تهههه يه ه اور ورتهههه کهههړت دى او دظهههالم
راستوپ ين  ،دجزا پهه نامهه يه سپاريهتنه وکهړه ،د ه هه کهور وسهوځل
شي.
د ادارت چهارو پههه برخهه که  ،مسهکو تههه يهو اساسههي قهانون جههوړوت.
ديار د ادارې لپاره يو تن ياروال ټاکي او بيا يوه خبرتيا هم خپروت:
« دمسکو اوسېدونکو !
ستاسههو بههدمرغن او خههوار خههورا درنه دت  ،خههو ټولههواک واکمههن
هيله لرت  ،ه ه پاى ته ورسوت .تاسو به د ه و وحشتناکو کړو د بېلګهو
په اړه اوريدلي وت چ ه ه جانيانو اوباغيانو ته څنګه جزا ورکوت .به
پايه هڅه کېږت چ ب نرمي او ب امنيني پاى ته ورسوت .ه هه مشهرت
چ ستاسو له منځه ټاکهل شهوې ده ،يهارت جرګهه يه جهوړه او پهه خهورا
خواخوږ به د يهارت چهارو واک تهر السهه او کهار پيهل کهړت .دغهه جرګهه
ګن به ستاسو په چوپړ ک  ،ستاسي اړتياوې به پوره  ،دغه کسان به لهه
نورو نه د توپيريدو لپاره ،يهوه سهره پټهاره پهه اوږو اچهوت او يهاروال بهه
دسههرې پټههارې ترڅنههل يههوه سههپينه پټههاره هههم پههه اوږو اچههوت ،خههو پههه
غيررسمي وخت ک به ه وى يوازې پرچ الس يوه سره پټاره تړت.
ديههار پوليسههي اداره دپخوانيههو الههولو لههه مخهه جههوړه او ددغههو
پوليسو له برکته په يار ک امنيت او نرم يه شوى دى .حکومهت همهدا
اوس ديار په ټولو سيمو که د پوليسهو دوه عمهومي قومانهدان او شهل
سيمه ايز قوماندانان ټاکلي دت .ه هوى پهه کهين الس دسهين پټهارې لهه
مخ پېژندلی شئ.
دبېالبېلههو ع ايههدو څههو کليسههاوې پرانسههتل شههوت  ،پههه ه ههو کهه
لمانځن روان او هېڅوک د چا د مذهبي مراسمو خن کېهداى نهه شهي.
ههههره ور ستاسهههو يهههو شهههمېر يهههاريان خپلهههو کورونهههو تهههه راسهههتنېږت.
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اوسپاريتنه شوې ده چ له هره يهوه سهره د ه ه بهدمرغن پهه ک هه چه
ه ه ته ورپېښه شوې ده ،مرسته او خواخوږت وشي.
دا ه ه امکانات او چارې دت چ حکومت ي ستاسو پهه چهوپړ که
کاروت چ بېرته ستاسو هوسايي تامين او قانون ټينل شهي ،خهو دغهه
ارمههان تههه د رسههېدو لپههاره ،لههه حکومههت سههره ستاسههو ملګرتيهها تههه اړتيهها
ليدله کېږت ،څومره چه کهوالى شهئ ،ه هه خهوار او زوريهدنن هېهرې
کړې چ تاسو ليدلي او زغملي دت .راتلونک رويانه ده ،برخليهل تهه
هيلمند اوسئ او په دې ډاډه اوسئ چ لهه حتمهی او لهه شهرمه ډک مهرګ
سههره بههه ه ههه کسههان مخههامخېږت چه پرتاسههو ظلههم او تاسههو تههه پههر پههات
شتمنيو تيرت کوت .په دې ک شل مه لرﺉ چ ستاسو دشتمنيوسهاتنه
بههه کېههږت .ځکههه تههر ټولههو نههه د سههترو او عههادلو پادشههاهانو اراده ،همههدا
غواړت.
سرتيرو او دمسکو اوسېدونکو ،هرڅوک او هر قهام چه ياسهتئ پهر
حکومهههت خپهههل بهههاور بيههها راپيهههدا اوټينهههل کهههړﺉ ،ځکهههه حکومهههت د
نيکمرغيههو سههرچينه ده .پههه ورورګلههوﺉ ژونههد وکههړﺉ ،يولههه بههل سههره ګه ه
مرسههته او خواخههوږت ولههرﺉ  .،سههره يههو ش هئ چ ه دظالمههانو دظلههم مخههه
ونيسئ  .،که پوځي او دولتهي چهارواکو تهه غهاړه کېهږدﺉ ،ډېهر ژر بهه مهو
اويک ودرېږت» .
****
د خوړو او کهالو او نهورو ورځېنهو اړتيها پهه اړه نهاپليون ،سهرتيرو تهه
سپاريتنه وکړه چه پهه وار سهره مسهکو تهه الړ شهي او دتهاالن لهه الرې د
پههو اړتيههاوت پههوره کههړت .پههه دې توګههه يهه پههه دې برخههه کهه د پههو د
راتلهونک غههم وخههوړ .پههه مههذهبي برخههه که نههاپليون امههر ورکههړ چه ټههول
کشيشان بېرته راوستل شي او په کليساوې ک لمانځن بيا پيل شي.
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د سههوداګر او د پههو د اړتيهها پههه اړه يه دغههه النههدنن خبرتيهها خپههره
کړه:
خبرتيا !
تاسو دمسکو اوسېدونکو !
استادانو او کارګرانو !
تاسو وروستيو بدمرغيو له ياره لرې کړت ياسهتئ ،تاسهو ځمکهوال
بزګههرو چ ه ال تههر اوسههه هههم کههوم نههامهلوم ډار پههه ديههتو ک ه ايسههار کههړت
ياستئ ،غوږشئ او واورﺉ:
آرامههي دغ ه پالزمېن ه تههه راسههتنېږت او نرههم پههه ه ه ک ه ټينههل
کېههدونکی دى .ستاسههو همښههاريان چ ه ه ههوى تههه کېههدونکي درنههاوت
کوت ،له خپلو کورونو او څارځايونه راوزت .د ه هو او د ه هو دشهتمنيو
په وړاندې هرډول تيرى ،سمدالسه جزا وينهي .مهرهم همهايوني ټولهواک
پاچهها د ټولههو خواخههوږت کههوت او پرتههه لههه ه ههو کسههانو نههه چ ه د ه ههه لههه
فرمانو نه غهاړه غهړوت ،ستاسهو نهه يهو تهن ههم خپهل ديهمن نهه ګڼهی .ه هه
غههواړت چه ستاسههو بههدمرغن پههاى تههه ورسههوت اوهيلههه لههرت چه تاسههو
خپلههو کورونههو او کورنيههو تههه راسههتانه کههړت .د ه ههه ديههه نيههت ملګرتيهها
وکړﺉ .موږ ته راشئ ،ځکه امنيت او آرامي دلته ده.
دمسکو اوسېدونکو په پوره ډاډ خپلو مېنو او کورونهو تهه راسهتانه
شههئ ! ډېهههر ژر بهههه د خپلهههو اړتيهههاوو  ،وړشهههيان پيهههدا کهههړﺉ .دکهههار زيهههار
اېستونکو استادانو او کارګرانو ! خپلو فابرېکو ته راوګرځهئ ،ساسهو
مينه  ،دوکانونههه او ستاسههو سههاتونکي  ،تاسههو تههه سههترګ پههه الره دت.
راشئ کارونه مو پيهل او د خپلهو کهارونو لهه برکتهه مهو د ويهاړ وړ ګټه ،
وګټئ .او تاسو اې بزګرو چه دجګهړې لهه وحشهته مهو ځنګلونهو تهه پنهاه
وړې ده ،مه ډارېهږﺉ .خپلهو جهونګړو تهه بېرتهه راسهتانه شهئ او پهوره ډاډ
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واوسئ چ له تاسو اوستاسو شتمنيو نه به دفاع وشی .ديهار بهازارونو
او انبارونههه ستاسههو لپههار پرانسههتي دت او تاسههو کههوالى شههي ،لههه خپلههو
اړتياوو نه زيات مالونه او فصلونه هلته خهرڅ کهړﺉ ،حکومهت دا النهدې
چهارې ددې لپههاره ترسههره کههړﺉ چه ستاسههو د آزادې راکههړې ورکههړې الره
آواره شي:
 -٠تهههردې نېټه ه نهههه وروسهههته بزګهههر  ،ځمکهههوال او د مسهههکو څنه ه و
اوسههېدونکي او کليههوال کههوالى شههي لههه هههر ګوايههه پرتههه  ،خپههل هههر ډول
محصوالت  ،هر څه چ وت ،يار ته راوړت او په ه و دوو بازارونو که
:خوايا او اخوتنيرياد ،ک ي خرڅ کړﺉ.
 -5د دوى محصوالت دې د پېريدونکو او پلورونکو له خوا په ټاکل
شوې بيه واخستل شي ،خو که پلورونکي ه ه بيه چه غويهتونکي يه
دت ،تر السه نه کړت ،اختيار لرى چ ه ه بېرتهه کلهي تهه يوسهي او ههېس
څوک به په هېس پلمه د ه و د وړلو خن نه شي.
 -۹د هرې اونن د يکشنب او چهارشهنب پهه ورځهو بهه دبهازار لهوي
ورځ وې او د سهه شهنب او شهنب پهه ورځهو بهه پهه پهوره شهمېر پوځيهان
دالرو دساتن لپاره له دې کبله ګمارل کېږت چ لهه ډاړه مهارانو نهه يهار
ته دمالونو د رسولو ساتنه وکړت.
 -٠کليهو او بانه و تههه دسههتنېدو پههه وخهت که بههه د الرو نههه همداسه
ساتنه وشي چ کليوال او بزګر له خپلو ګاډيو او کراچيو سهره پهه آرامهه
زړه بېرته الړشي.
 -2د دوديهههزې او ورځنهههي سهههوداګر دبيههها پيهههل کېهههدو لپهههاره بهههه
سمدالسي چارې او کارونه تر سره کېږت.
ديار او کليو اوسېدونکو ،دکار استادانو او کارګرانو !
تاسو د هرقام چ ياستئ ،تاسي ته بلنه درکول کېږى چ د ټولواک
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امپراتور د پالرنيو هيلو د سرته رسولو لپاره هڅه او د ټهولنيزې آرامهن
لپاره له ه ه سره مرسته وکړﺉ .خپل باور او ډاډ لهه ه هه ځهار کهړﺉ او لهه
ه ه سره په يو ځاى کېدوک ځن مه کوﺉ».

د پوځيههانو او ولسههي خلکههو د روحيهه د لوړولههو لپههاره پرلههه پسهه
پريټونه جوړيدل ،سوغاتونه او ډالن ويشهل کېهدې .ټولهواک امپراتهور
به ديار په کوڅو ک ګرځېده ،د يار اوسېدونکو ته بهه يه ډاډ ورکهاوه
او سره له ه ه چ د دولتي ستونزو پهه اړه بهه پهه اندېښهنو که ډوب و، .
په خپله به ي د ه و تياترونو په نندارو ک ګ ون کهاوه چه دده پهه امهر
پرانستل شوت وو.
د عدالت او خواخوږ په برخهه که چه دپادشهاهانو تهر ټولهو غهوره
ځانګړتيا ده ،ناپليون هم چ هرڅه کوالى شو ،کول ي  .ه ه سپاريهتنه
وکړه چ د خيريه موسسو د دروازې پر تندى دې وليکي:
ه زما دمور کور !
ه ههه پههه دې ډول غويههتل چهه دماشههوم او مههور سههپېڅل مينههه او
شههاهانه پههرتم سههره يوځههاى کههړت .ه ههه  ،ه ههو روزنتونونههو تههه الړ او خپههل
سپين السونه ي هلته ميشتو يتيمانو ته وروړاندې کړل چ ه وى يه
يکل کړت ،په خورا مهربانن ي لهه توټهولمين سهره د زړه خوالهه وکهړه،
بيا لکه ه ه شان چ تيير ،په خواخوږ ژبه ويهل ،سپاريهتنه وکهړه  ،د
خپلو سربازانو مهاا لهه ه هو روسهي پيسهو نهه ورکهړت چه دده پهه امهر
جهلي جوړې شهوې وې .ه هه پهه دې چهارو سهره د ځهان او فرانسهوت پهو
پرتم او وياړ زياتوه او له ه ه سره ي هممهاله له ه و کسانو سهره مهالي
مرسته کوله چ کورونهه يه پهه اورونهو که سهوځېدلي وو  ،خهو لهه دې
کبله چ خواړه خورا ګران و او د ه و ويشل هم پرديو ته چ ډېرکي يه
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ديمنان هم وو ،ګرانه وه ،پريکړه وشوه چه ه هوى تهه کاغهذى روبلونهه
وويشل چ وکوالى شي هر څهوک چه ههر څهه غهواړت ،هرځهاى ،خپله
اړتيا پوره کړت.
د پو دنرم لپاره پر له پس ددې لپهاره فرمانونهه ورکهول کېهدل چه
له خدمته دسر غړونکو او د خلکو دشتمنن تهاالنګرو تهه د سهخت جهزا
غو يتنه کېده.
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خههو دتهب ه وړ دا وه چ ه دې ټولههو چههارو ،اندېښههنو او ب ه شههمېره
ن شو چ په خپل ډول ک سارى نه درلود ،بنسټيزې جړې يه آوارې نهه
کړې بلک د ساعت د ستنو په شان چ دساعت له مينځ سره ي اړيکي
شليدل وې ،يوازې دساعت پرم چورليدې او دمينځ له څرخونهو سهره
ي هېس اړوند نه درلود.
په پوځي برخه ک دجګړيز نبوغ کړنالره ،لکه ه ه شان چه تييهر ،د
ه ه په اړه وايي:
« د ه ه نبوغ هېڅکله ژور ،د ستاين او حيرانهن وړ څهه نهه و رامهنځ
ته کړت».
او په نسبي توګه له ياغلي فن سره ي په خبهرو اتهرو که هڅهه کولهه
دا په ډاګه کړت چ دجګړې دغه له نبوغه ډکهه کهړنالره ،نهه داکتهوبر پهه
څلورمههه بلک ه د اکتههوبر پههه پنځلسههمه ترتي ه شههوې ده .دا کههړنالره نههه
هېڅکله تهر سهره شهوه او نهه يه د تهر سهره کېهدو امکهان و ،ځکهه ه هه لهه
ژونههده خههورا لههرې وه .وروسههته يههکاره شههوه چ ه د کههرملين دمههاهن دال
ټيګښت لپاره چ بايد جومات ( ناپليون د نيکمرغه واسيلی کليسا پهه
همدې نامه يادوله)ورانه شوى واى ،يوهس ناوړه چاره وه  .له مسکو ه
د نههاپليون د وتلههو پههه وخههت کهه کههرملين پههه مههانيونو الههوزول  ،د ه ههه
پخوانن هيله ترسره کولهه او دماشهومانو ه هو لوبهو تهه پهات کېهده چه
ترخپل پښو الندې ځمکه ځکه وهي چ پردغ ځمکه دى لوېهدلی او
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ټپي شوى دى .د روسي پهو پسه اخېسهتل چه دده ټهول خيهال پهر ځهان
اختههه کههړى و ،عبيبههه بڼههه غههوره کههړې وه .د فرانسههوت پههو قومانههدانانو
دروسهههي شهههپيته زريهههزه پهههو ورک کهههړى و .د تييهههر پهههه وينههها ،يهههوازې د
ميورات هنر او نبوغ و چ د روسي دغه شپيته زريزه پو لکه ستن پهه
درمنده ک پيدا کړت.
په ديپلماتي برخه ک  ،ټهول ه هه داليهل چه نهاپليون د توټهولمين او
ياکولوف لپاره ويلهي وو( ه هوى خهو زيهاتره د ګهاډيو او جهامو د الس تهه
راوړلو په غم ک و) ټول ددې لپاره وچ خپل عدل او لوړ خيالونه ورته
څرګنههد کههړت ،خههو دغههه داليههل ټههول به ځايههه او ب ه ګټه شههول .ټولههواک
الکساندر دده دغه اسهتازت و نهه منهل او د ه هو راوړلهو پيهامونو تهه يه
ځواب ورنه کړ.
ګنهګارانو ته دجزا ورکولهو پهه برخهه که وروسهته لهه ه هه چه داور
اچولو په تورنيمايي کسان اعدام شول ،دمسکو پات نيمه برخهه ههم پهه
ايرو بدله شوه.
د ادارت الالحاتو په برخه ک ديهاروالن پرانسهتل او پهه يهار که
دياروالن دڅانګو جوړيدل ،و نه شو کوالى د خلکهو دشهتمنيو د تهاالن
مخه ونيسي .دا کار يهوازې د ه هو څهو تنهو پهه ګټهه تمهام شهو چه ددغهو
جهوړ شههويو ادارو مشهرت يهها غړيتههوب يه درلههود .دغههو کسهانو يهها دنرههم
دساتن په پلمه ديار پهه تهاالن که ګه ون کهاوه او يها يه څپلهه شهتمني
دتاالنګرو له تاالنه ژغورله.
دمذه او کليسا پهه برخهو که  ،د ه هه هله ځله  ،پهه ه ه آسهانن
سره چ په مصهر که جومهاتونو تهه دده پهه تهل سهره بريهال شهوې وې،
دلته ب اغيز پات شوې .يو ،دوه درې تنه کشيشان چه پهه مسهکو که
ه و پيدا کړت وو ،هڅه وکړه چ د ناپليون تکلونهه پرځهاى شهي ،خهو د
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ه هه يهو تههن د لمهانځن پههه وخهت که کههوم فرانسهوت سههرتيرى پهه څېېههړه
وواهه او د ه ه ديو بل تن په اړه ،يو فرانسوت مامور داس يهوه خبرتيها
خپل لوړ ځاى ته استول وه:
« ه ه کشهي

چه مهوږ پيهدا کهړى او پهه کليسها که مهو د لمهانځن

پېلېدو ته اړ کهړى و ،ه هه کليسها پاکهه کهړه ،قفهل يه ور واچهاوه او بيها
الړ .په همدې شپه ي دکليسا قفلونه او دروازه سره ماته کړې ،کتابونهه
ي څېرلي يا ارتېږلي او نوري هرڅه مات او وران ويباړ کړى دت.
د سوداګر په برخه ک دکار له استادانو ،کهارګرانو او بزګهرو سهره
ملګرتيا لېوالتيا ونه موندله .نه دکار استادان پيدا شهول ،نهه کهارګر او
نه بزګ ر او ه ه چارواکي چ کارګرو او بزګرو پسه بهه لهرې لهرې سهيمو
تههه تلههل ،همههدا چههارواکي بههه خلکههو نيههول او وژل بههه يهه  .تياترونههه تههر
پرانسهههتلو وروسهههته ،ډېهههر ژر وتهههړل شهههول .ځکهههه چه ه ددغهههو تيهههاترونو
دلوب اړو جام او نور وسايل غال او لوټ شوى وو او نهه هنرمنهدانو نهه
شو کوالى خپل نندارې جوړې کړت.
خيريه چارو هم کومه يه پايله نه لرله .جهلي او غير جهلي پيسه پهه
مسکو ک پريمانه ،خو کوم ارزيت ي نه الره .فرانسويان چ پهه تهاالن
او دغنايمو په راټولو لګيا وو ،له زرو پرته بل څهه نهه منهل .نهه يهوازې پهه
سخاوت د نهاپليون لهه خهوا  ،ه هه جهلهي لټونهه او پيسه چه ههېس ډول
ارزيت يه نهه الره ،خلکهو او خوارانهو تهه ويشهل کېهدې ،بلکه سهپينو
زرو هم د سرو زرو په وړاندې خپهل ارزيهت بهايلود ،خهوتر ټولهو عبيبهه
چههاره د لوړپههوړو چههارواکو او نههاپليون لههه خههوا دتههاالن او غههال د مخنههوت
فرمانونه وو ،چ چور ب ګټ پات شول.
پوځي چار واکو داس خبرتياوې ورکول :
د تاالن او غال دمخنوت لپهاره ،د ورکهړل شهويو فرمهانونو سهره سهره،
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بيهها هههم پههه يههار ک ه تههاالن او غههال روانههه ده ،نرههم نههه شههته او داسه کههوم
سوداګر چ قانون ته غاړه کېږدت او په خپلو چارو بوخت وت ،نهه ليهدل
کېږت .له يوازې پو سره مل سوداګرو ته اجازه ورکول کېهږت چه خپهل
مالونه ،ه ه دغال مالونه خرڅ کړت . . .له دې خبر ه پرتهه چه سهرتيرت پهه
غال او تاالن لګيا دى ،بل کوم خبر نشته.
داکتوبر نهمه
« غال او تاالن دپخوا پهه شهان روان دت .زمهوږ پهه سهيمه که د غلهو د
داړو داس ه يههو ډاره شههته چ ه د پههو لههه مرسههت پرتههه د غلههو دنيولههو او
دغال مخنوت کار سخت ګرانه وت».
ټولواک امپراتور(ناپليون)له دې امله خهورا ناراضهه و چه دغهال او
شوکو د مخنوت لپاره دده دسپاريتنو او فرمهانونو سهره سهره ،بيها ههم د
ګارد او پو ډل په کليو او بان و که لوټمهارت کولهه او بېرتهه کهرملين
ته راستنېدل .پرون او نن ،په پخهواني ګهارډ که غهال او تهاالن تهر بهل ههر
وختههه زيههات شههوت وو .د ټولههواک امپراتههور دې تههه خههوا شههنه وه چه دده
خههورا يههه سههرتيرت چه دده دځههان ،پههرتم سههاتونکي او دنرههم او اطاعههت
غههوره بېلګههه دت ،تههر ه ه ک ه يههاغي شههوت دت چ ه اوس د پههو پههر
زيرمو او انبارونو هم برېد کوت ،نورې ډل بيا له پهوځي دود دسهتور نهه
دومره لرې شوت دت چ دساتونکو افسرانو او سرتيرو قومانهده الهال
نههه اورت ،نههه يههوازې د ه ههو قومانههدې تههه غههوږ نههه ږدت بلکهه ه ههوى
يکنځي او آن پر خپلو ه و ،هم برېد کوت.
قوماندان وليکل:
« د دربار دتشريفاتو مشر ،له دې امله خورا شکايت لرت چ د پرلهه
پس سپاريتنو او هيلو سره سره  ،سرتيرت هر چېرې چ رسېږت ،آن د
ټولواک امپراتور دکوټ الندې متيازې کوت».
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دغه پو د ه

له بنده ټښهتېدل ګله پهه شهان ،آن ه هه خهواړه چه

کېداى شي کومهه ور ه هوى لهه لهوږې وژغهورت ،بيهاهم ترپښهو النهدې
کوت .په مسکو ک چ د ه و د پات کېدو موده چه څهومره اوږديهده،
ه وى په هماغه اندازه دغهو نيمګړتيهاو او نهاروا چهارو پلهو ورپرزيهدل.
ددې ټولهو خبههرو سههره سهره دغههه پههو لهه خپههل ځايههه ههم نههه خوځېههده ،خههو
يوازې ه ه وخت ي تېښته پيل کړه چ ددوى يو کتار سره له ګهاډيو او
کراچيو د سميلينسل پر الرې او د تاروتينسکي په نښهته که دديهمن
الس تهههه ورولويهههد او ناڅاپهههه ډار پسه ه واخېسهههتل .د تاروتينسهههک د
جګړې خبر چ به ناڅاپي ډول  ،ديو پوځي پريهټ پهه وخهت که نهاپليون
ته ورسېد د تيير  ،د وينا له مخ په امپراتور ک يه روسهانو تهه د جهزا
لمسون راوپاراوه ،نو ه ه و چ تر دې خبرې وروسته ي د پهو د وتلهو
فرمان چ ټول پوځيان ي سترګه په الر و ،ورکړ.
ددغه پو وګړو له مسکوه د تېښت په وخت ک  ،ټهول ه هه څهه چه
پههه دې يههار ک ه غههال ،شههوکه او تههاالن کههړت وو ،لههه ځانسههره واخېسههتل.
ناپليون هم خپله ځانګړې خزانه لهه ځانسهره واخېسهته .او تييهر د ليکنه
لههه مخه  ،کلههه چه امپراتههور خپههل ه ههه پوځيههان چه دده خزانههه يه وړه
وليده ،په وحشت ک شو .ه ه په جګړه که د خپله تبربه لهه مخه دا
وار لکه ه ه شان چ مسکو ته دنېږدې کېدو په وخهت که يه  ،د خپهل
يو مارشال تهه د زيهاتو کراچيهو او ګهاډيو د سهوځولو امهر کهړى و ،دا وار
ي ه داس ه کومههه سپاريههتنه ورنههه کههړه .ه ههه  ،د ه ههو ګههاډيو او کراچيههو
کتهارونو تههه چه سههرتيرت يه وړل ،وکتههل او وې ويههل چه يههه ده ،دغههه
ګههاډ او کراچههن بههه وروسههته دخههوړو ،کههالو او دټپيههانو او ناروغههانو د
لېږدولو لپاره په کارشي.
د پو حالت د ه ه ځناور حال ته ورته و چ خپل مهرګ احساسهوت،
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خو نه پوهېږت چ څه وکړت.
مسکو ته د فرانسوت پهو تهر ننوتلهو وروسهته ،بيها د ه هه ترتبهاهن
پورې ،د ناپليون د اهدافو او د ه هو د ماهرانهه کهړو وړو څېړنهه ،د ه هه
ځناور د رواني اړو دوړ څېړنه ده چه سهخت ټپهي شهوى وت .ډېهر وخهت
داس پېښېږت چ ټپي ځناور ،دکهوم هسه غهږ پهه اوريهدو ،ديهکارت
مخه تههه وردانګههي ،وړانههدې او وروسههته درومههي او د خپههل مههرګ بهېههر
الپس چټل کړت .ناپليون هم د خپل پو تر فشار الندې  ،همدغه حال
درلود او همدغه کاري وکړ .د تاروتينسکي جګړه ،هماغه غږ و چ پهه
ټپي ځناور ک ي وحشت راوپاراوه  ،ه ه وړاندې ودانګل او ځهان يه
غشهههی تهههه برابهههر کهههړ .د يهههکارت پلهههو يههه ورمنههه ه کهههړل ،بېرتهههه يههه
راوځ استل ،بيا ي وړاندې او بيا ي بېرته شاته او بيا تر ټولهو نهه  ،ده
ته پر ګټوورې ،ګوايمن  ،قانوني او آشنا الرې وخوځېد.
ناپليون چ موږ ټولو ته  ،ددغه ټول بهېر الريهود برېښهېده (لکهه پهه
بې يو ک ه ه تيره څوکه چ وحشيانوته د الريودن څوکهه برېښه )د
خپههل ګههرد پههوځي ژونههد پههه مههوده ک ه  ،ه ههه ماشههوم تههه پههات کېههده چ ه
دګههاډ دننههه تسههم ي ه نيههول وې ،خههو دى تصههور کههوى چ ه دهمههدې
تسمو له الرې ګاډ چلوى.
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٠٠
داکتوبر دمياشت په شپږمه نېټه ،پېيرپهه زنهدان که لهه خپهل ځايهه
(دلرګيههو لههه کههوټ ) راووت ،لههه څههه شهها او خههوا الړ ،د دروازې ترمخ ه
ودريههد ،لههه يواوږدځههاني سههپی سههره چ ه لن ه ې پښ ه ي ه لرل ه او لههه ده
تاويده راتاويده لوب پيل کړې .دغهه سهپی لهه دوى سهره پهه ه هه لهرګين
زندان ک اوسېده او تل به لهه کراتهايوف سهره ويهده کېهده .کلهه ناکلهه بهه
ه ه يار ته  ،خدازده کوم ځاى تهه تللهو ،خوبېرتهه بهه راسهتنېده .کېهداى
شي هېڅکله ه ه هېس چا پورې اړه نه درلوده او اوس هم دغه سپي کهوم
خاوند نه الره .فرانسويانو ،دغه سپی ازور ،نومهاوه .ه هه ټوکمارکيسهه
پههور سههرتيرت ،دغههه سههپی تههه فيماګههالک نههوم ورکههړى و .کراتههايوف او
نورو ه ه د(خړکي)او کله هم د واسيلي په نامه يهاداوه .داسه برېښهېده
چه دنههوم ،خټه او آن د ځههانګړى رنههل درلههودل ،دکمکههی سههپي تههه څههه
تاوان نه رساوه .د ه ه ببهره ،لهه ويښهتو ډکهه خهو نهر لکهن بهه تهل شهخه
والړه وه .د ه ه کږې وږې پښ  ،ه ه ته داس په چوپړ ک وې چه کلهه
به فکر کېده ،ه ه په السي توګه څلور واړه پښ يو وارت کاروت او يوه
وروستنن پښه په خورا يکل بڼه لوړله نيسي او په نورو دريو پښو پهه
چټکن من ې وهي .د ه ه لپاره هرڅه دخوند اولهذت پلمهه و .کلهه بهه يه
له خوين نه چ

وهل او کله به له خوشالن په شا ورغړيده ،کله به پهه

خيالونو ک ډوب شو او اندېښمنه بڼه به ي غوره کهړه ،پيتهاوت که پهه
ي ځان تاوداوه .او کله به ي دلرګيو له ټوټو يا ويو سره لوب کهول او
ټوپونه به ي وهل.
دپېير جام اوس يوازې ،دپخوانيو وختونهو يهوخيرن ،زوړ کمهي
او دسرتيرو ددريشن يوپطلون و چ پايڅ ي د کراتهايوف پهه خويهه
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ددې لپاره په يينګرو ک پهه رشهمو تهړې وې چه د سهړو مخهه ونيسهي،
زوړ جمپر اغوست او خولن ي هم پر سر و .په دې موده ک د پېير څېره
ډېره بدله شوې وه .نور دپخوا پهه شهان څهورب نهه و ،خهو بيها ههم د ه هه د
لوړې ون او پراخو اوږو له امله چه د ه هه د کهورني ميهراث ځانګړتيها
وه ،پياوړى او زړور برېښېده  .ږېره او برېت يه ببهر شهوت وو او دبشهرې
النهدنن برخههه يه پويههل وه .اوږدې جههړې وړې څڼه يه لهه سههپږو ډکه
شوې وې او له خرينوالي داس يکاريدې لکه ليمڅی .سترګ ي لکهه
تېږه ،آرام او لټهونک وې .د پېيهر کتهل او دسهترګو خوځېهدا داسه و
چه ه هېڅکلهههه داسه ه نهههه و  ،د ه هههه پخهههواني مهههالل کتهههل اوس خهههورا
خوځېدونکي او ياغيتوب ته چمتو کېدل .پښ ي بربن ې وې. . .
آسمان له څو ورځو راهيس شين و ،سههارت بهه ځمکهه يه وهله وه
او د روسانو په خبره د(باب ليته)يهنی ځن ني اوړت مهال و.
هرڅه ،نېږدې او لهرې ،څهه کهوډګره ځهال لرلهه .دغهه  ،ه هه حهال و چه
يههوازې او يههوازې دمنههي پههه شههپو او ورځههو که ليههدل کېههږت .هلتههه لههرې د
وربيوف په غون يو که کليسها ،کلهی او کورونهه ليهدل کېهدل  .بربنه ې
ون  ،شګ  ،کاهي اوتږت ،دکورونو بها مونهه  ،دکليسها د زنګونهو شهين
بهرس او د لهرو سهپينو کورونههو څنه ې ،ټهول اوټهول پههه خهورا غيهر طبيهههي
نښو داس برېښېدل چه تها بهه ويهل  ،پهه ههوا که لهه هرڅهه جهال او پهرې
شوى دت .دلته نېږدې د کوم ارباب د وران شوت سهوځېدلي کهور  ،آشهنا
کن واله چ فرانسويان په ک ځاى پر ځاى شهوت وو ،ليهدل کېهده ،خهو
په ه ه ک والړې ول ال شن پخون برېښېدې .آن دغهه کن والهه شهوى
 ،سوځېدلی کهور چه پهه خهړه ههواک بهه ډېهران تهه ورتهه و ،اوس پهه دې
پاکه ځلېدونک او آرامه هوا ک يو ډول يکل او آرامه برېښېده.
دفرانسويانو دساتونکو مشر چ تڼن ي خالل پريښ وې ،يهوه
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خههولن ي ه پههر سههر او يههو لن ه پي ه ي ه دغايههونو پههه ميههنځ ک ه نيههولی،
دبنديخان له يوه کنبه راووت او په داسه حهال که پهه خواخهوږ يه
سترګه کېښکودله ،پېير ته ورنېږدې شو او وې ويل :
ياغليه کيريله ! عبي لمر دى ؟ کټ مټ لکه دپسهرلي پهه شهان ( .فرانسويانو پېير همداس يادوه) په دروازه ي ډډه ولګولهه او پېيهر تهه
ي د پي ست وکړ ،که څه هم ه ه تل پېير ته د پي څښهول سهت کهاوه،
خو پېير هم تل د پي څښولو نه انکار کاوه .فرانسوت وويل :
 په دغه شان هوا ک به چکر ته تللی واى.پېير ،له ه ه نه د جګهړې او پهو د خوځېهدا پهه اړه پويهتن وکهړې،
فرانسوت وويل چ څه کم ټول پو خوځېدلی او نن سبا به د بنديانو پهه
اړه هههم فرمههان راورسههېږت .پههه ه ههه بنديخانههه ک ه چ ه پېيههر بنههدت و ،د
سکالوف په نامه يو سرتيرى سخت ناروغ اوځنکدن په حال و .پېير دغه
فرانسوت ته وويل چ بايد ددغه سهرتيرت غهم وخهوړل شهي .فرانسهوت،
پېير ته وويل چه تهه به غمهه اوسهه ،دلتهه ګرځنهده روغتونونهه شهته او
کېداى شي ناروغان ه و ته وسپارل شي او ډاډ ي ورکړ چه پهه ټهوليزه
توګه قوماندانانو د هرڅه غم خوړلی دى.
يوه اونن مخک فرانسوت پوځيانو ته چرم او ټوکر ورکهړ شهوت وو.
ه وى دا چرم او ټوکر روسي اسيرانو تهه ورکهړت وو چه دوى تهه مهوزې
او کالي وګن ت.
کراتههايوف ،لههه ه ههه کمههي

سههره چه پههه ځيههر سههره يه مروړلههی و ،د

زندان له کوټ راووت او وې ويل :
 چمتو دى ،چمتو دى ،ګربته !کراتايوف هم د تودخ له امله او په کار ک داسانتيا لپهاره ،يهوازې
يو پطلون او يو څېرې خيرن تور کمهي
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اغوسهتي وو .ه هه خپله څڼه ،

لکه ه ه شان چ د کار استادان ي تړت ،په يوې ټوکريز ريښکن خپهل
تندى داس تړى و چ ګرده څېره يه ال پسه ګهرده او تهر پخهوا ال خهوږه
برېښېده.
پالت(کراتايوف)خپل ګن ل شهوى کمهي

پرانسهت او پهه موسهېدو

موسېدو ي وويل :
ه ههه شههان چ ه م هو د جمه ه پههه ور ويلههي و ،هماغسههي م ه وکههړه،
فرانسوت سرتيرت په نا آرامن شا او خواته کتل ،خو په پهاى که يه تها
بههه ويههل چ ه شههل ي ه لههه زړه لههرې کههړت وت ،خپلههه دريش ه پههه چټکههن
وويسته او کمي

واغوست .ه ه تهر دريشهن النهدې څهه نهه اغوسهتل .د

ه ه بربن  ،ژيړ او ډنګر بدن يوازې يهوه وريښهمن  ،ګهل لرونکهي او غهوړ
واسههکټ پټههاوه .داسهه برېښههېده چهه ه ههه لههه دې کبلههه آرامههه دى چهه
اسيران ي وويني او پرې وخاندې .په تلوار ي سهر دکمهي

پهر ګريهوان

ومان ه ،خو يو اسير هم څه ونه ويل . . .ده خپله وويل :
 نه دت ،يهه دې ګنه لی دى .لهه تاسهو نهه منهه ،خهو پهات شهوى ټهوکرچېرې دى ؟
 ه ههه بههه اليههه يههکاره شههي ،کههه کههوم بههل څههه ،تره ههه النههدې وانهههغوندت ،خورا يه يه او يکلي به وت.
فرانسوت ،څه پيس له جيبه راوويست او کراتايوف ته ي ورکهړې
او به خندا ي وويل :
 مننه ،مننه ملګريه ! خو پات ټوکر به څنګه شي ؟د پېير دې ته پام شو چ پالتون نه غواړت ،پر ه ه څه ځان پوه کهړت
چهه فرانسههوت يهه وايههي ،ه ههو تههه يهه کتههل ،خههو هههېس يهه نههه ويههل.
کراتايوف ،فرانسوت ته د پيسو له امله مننه وويله او له خپل کار نه يه
خوند اخېستو ته دوام ورکړ .فرانسوت ،هماغه شان په پات شوت ټهوکر
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ټينګار کاوه او له پېير نهه يه هيلهه وکهړه چه دده خبهرې ،کراتهايوف تهه
وژباړت.
کراتايوف وويل :
 -پههه پههاتي شههوى ټههوکر دى څههه کههوت ؟ مههوږ تههه يههو يههه ګيههت

تههرې

جوړېږت  .،يه ده ،يه ده ،خداى دې مل شي.
او کراتههايوف چهه ناڅاپهههه يهه دبشهههرې رنههل بهههدل شهههو ،پهههه خهههورا
خواشينن ي ټوکر چ يه ي مروړې و ،لهه کمهي

النهدې راوويسهت،

ه ه ته ي ورکړ او وې ويل :
 بال ورپس .کراتهههايوف ،تهههر دې خبهههرې وروسهههته بېرتهههه الړ .فرانسهههوت ټهههوکر تهههه
وکتل ،په چرت ک الړ ،په پويتنيز انداز ي داس پېير تهه وکتهل چه
ګواک د پېير غل ل ده ته څه وويل.
فرانسوت ناڅاپه تل سور شو اوپه قهرجن آواز ي چ ه کړل:
پالتونه ! پالتونه چېرې ځئ ؟ راشه ،راشه ،دا ټهوکر واخلهه ،دا دېستا وې.
فرانسوت ،ټوکر ه ه ته ورکړ ،له ه ه نه ي م واړاوه او الړ.
کراتايوف سر ويوراوه او وې ويل :
 وايي چ کافر دى ،کافر . . .کافر دې وت ،خو رحم خو لرت.سپين ږېرت وايي ،غهوړ الس نهرم وت او وال الس مهاتېږت .ه هه خپلهه
لوڅ ل ړ دى او ټوکر ي ماته راکړ.
کراتايوف چ په خيالو ک ډوب و او په موسېدو موسېدو ي ه هه
ټوکرته چ په الس ک و ،کتل ،تر شېبه چوپتيا نه وروسته ي وويل :
 -خو يوه جوړه يه ګيت

ترې جوړېږت.

او ترې دې خبرې نه وروسته ،د اسيرانو کوټ ته ورننوت.
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د پېير له اسيريدو څلور اونن تيرې شوې وې .که څه هم فرانسويانو
ه هههه تهههه ويهههل چه ه دى بهههه د سهههرتيرو لهههه زندانهههه ،دافسهههرانو ځهههاى تهههه
ورولېږدوى ،خو دى په هماغه ځاى ک پات شو چه لهومړې ور ورتهه
راوستل شوى و.
پېيههر پههه کن والههه شههوت او سههوځېدلي مسههکو ک ه داس ه سههختن،
خوار او له زوريدو نه ډ ک ورځه وليهدل چه زغمهل يه لهه انسهاني
واکههه لههرې وه ،خههو ه ههه د خپههل پيههاړى بههدن او روغتيهها لههه برکتههه چ ه ده
درلودل ځان يه احساساوه.
ده نه يوازې ه ه هر څه په آسانن بلک په خويهن زغمهل .پهه همهدې
موده ک ده ه ه روحي آرامي وموندله چ دى تر اوسهه پهورې به ګټه
ورپس ګرځېده .ه ه په خپل ژونهد که ډېهر وخهت ههره خهوا دغهه ارامهي
لټوله ،خو په پاى که ه هه دغهه آرامهي او روحهي کهرارت  ،د برادينهو پهه
جګړه ک  ،د سرتيرو ارامي او روحي ارامتيا ،دى په حيرت ک اچهولي
و .ه ه به تل ستومانه او الر ورکی و .ه هه دغهه ارامهي پهه خيريهه چهارو،
پهههه فراماسهههوني خهههدمتونو ،پهههه عياشهههن ،شهههراب څکلهههو ،مېړانههه ،
سريندن او له ناتاش سره په شهاعرانه مينهه که لټهول  .ده هڅهه کولهه
چ دغه آرامي د تفکر له الرې تر السه کهړت .خهو پهه دې ټولهو لټولهو که
ه ه ال پس ب الرې او ځان ي دوکه کړت و .هېس په الس نه و ،ورغلي،
خو په پاى ک  ،پرته له ه ه چ خپلهه يه پهام شهي ،ه هه دغهه ارامهي او
سوله ايهز حالهت لهه ځهان سهره د سهول او يهوازې د مهرګ د وحشهت او لهه
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ت وا سره دبلدتيا لهه الرې او کراتهايوف سهره د پېژنهدګلو لهه برکتهه تهر
السه کړل .داس برېښهېده ه هه وحشهتناک شهېب چه ده د خپلهو نهورو
انههه يواالنو د اعهههدامولو پهههه وخهههت کههه وليهههدل او وزغملههه  ،ه هههه
وحشتناک خيالونه او احساسات چه تهر ه هه پهورې دده تهر پامهه خهورا
غوره برېښېدل ،دتل لپهاره دده لهه ههن او خيهال نهه وتهوږل شهول او چهور
يه تههرې هېرکههړل .ه ههه تههه نههه د روسههي غمونههه ،نههه دجګههړې کړاونههه ،نههه
دسياست ناندر او نه د نهاپليون اندېښهن  ،يهو ههم مههم نهه و او داسه
ي انګېرله چ ده پورې اړه نه لرت ،ده ،د ه و په وړاندې کومه دنده او
پور نه الره ،نوځکه ده نه شي کوالى ،د ه و په اړه قضهاوت وکهړت .ه هه
د کراتايوف دا خبره تکراروله چ ويل ي :
روسيه اوړى او يووالی نه لرت.او دغو خبهرو پهه عبيبهه ډول دى آرامهوه .اوس ده تهه خپهل ه هه تکهل
چ غويتل ي ناپليون ووژني ،نه يوازې د پوهېدو وړ نه و بلک خورا
د خندا برېښېده .له رازه په ډکو شمېرونو او حسابونو ک فال ليهدل او...
مکاشفه ،اوس ټول ورته ب مهنی او ملن ې برېښېدل.
د خپل يځ په وړاندې کرکه او ه ه ننل چ ده د خپل ځهان لپهاره
بدنامي ګڼله ،نه يهوا زې اوس ده تهه به مهنهی بلکه پهه زړه پهورې ههم نهه
برېښېده .ده به ويل :
 دا ده پورې څه اړه لرله چ دغ يځ چېرې او څنګهه هسه ژونهدکاوه چ د ه

خپله خويېده ؟

په تيره بيا ده دا ده پورې څه اړه لرله چ دى او يا نور په دې پوه شهي
چ د کوم اسير نوم ګراف بېيزاوخوف دى .؟
اوس يه زيههاتره وخههت لههه سههردار انههدرې سههره خپله مرکه او خبههرې
وريادول  .تل ي په خيال ک له ه ه سره خپهل خيالونهه يوګڼهل ،خهو پهه
55۹5

لږ څه توپير ،د ه هه پهه اندېښهنو پوهېهده .سهردار انهدرې فکهر کهاوه چه
نيکمرغي تل ناوړه څه دت ،خو دغه خبره يه لهه خواشهينن او ملنه و نهه
په ډګه ژبه کوله .داس برېښېدل چ ددغ خبرې پهه ويلهو سهره کهوم بهل
خيال اوروت .دده دخبرو مهنی دا وه:
 په مهوږ که د نيکمرغه دالس تهه راوړلهو ټهول هڅه او لېوالتيهايههوازې ددې لپههاره دت چهه مههوږ ه هه تههه ونههه رسههېږو او ونههه ډارېههږو،
خوپېير  ،پرته له ه ه چ پر دغو اندېښنو ځانښودنه وکړت ،پر ه و يه
پوهېده او دعدالت غويتنه ي کوله .د رنځ نشهتوالي ،د اړتيهاوو پهوره
کېدل او د ه ه په پايلهه که د ژونهد او کهار دډول لپهاره دټهاکن ازادت،
اوس دپېير لپاره ب شکه او تر ټولو غوره انسهاني نيکمرغهي برېښهېده.
دلته او اوس د لهومړت ځهل لپهاره پېيهر پهه پهوره توګهه لهه خهوړو او خونهد
اخېست  .ه ه وخت چ وږى کېده او خواړه ي غويهتل ،ه هه لهه څکلهو
خوند اخېست ،له خوبه ي خوند اخېست ،کله چ تږى کېده لهه اوبهه نهه
ي خونهد ګاټهه او لهه توديهدو نهه چه کلهه بهه سهاړه و ،کلهه بهه يه چه لهه
چاسره غږېده ،خبرو به خوند ورکاوه او د ه هه سهړت اوريهدو تهه بهه غهوږ
غوږ و .د اړتياوو پوره کېدل ،يهه خهواړه ،پهاکوالي او ازادت ،اوس دده
لپههاره ،نيکمرغههي ،چهه پخههوا تههرې بهه برخهه و ،هرڅههه ،هرڅههه غههوره
نيکمرغههي برېښههېده .د کههار او دژونههد ،د ډول ټاکنههه چ ه تههر اوسههه ده تههه
ناشون وو ،داس آسانه برېښېدل چ هېرول ي  ،په ژوند ک به پايهه
ارامي ،داړتيا د پوره کولو نه  ،د الس ته راغل نيکمرغن ټول خوند له
مينځه وړت .او د کار پهه غهوره کولهو که زياتهه آزادت ،هماغهه آزادت ده
چ ده ته په ژوند ک زده کړې ،ب ايتوب ،ټهولنيز دريهځ ورکهړت و .دغهه
کار ،د ه ه لپاره دکار غوره کهول خهورا ګرانهول او دکهار اړتيها او د ه هه
کېدل ي ناشوني کول.
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دپېير ټهول هيله او خيالونهه اوس دده دژونهد ه هو وختونهو پهورې
تړلي وو چ دى آزاد شي .په هر حال تهر دې نهه وروسهته ،د ټهول ژونهد پهه
مههوده ک ه پېيههر پههه خههورا لېوالتيهها د خپههل دغههه يههو مياشههتني اسههارت ،
ددغه ه مهههودې د ژورو او خويهههن پهههارونکو احساسهههاتو چه ه نهههور يه ه
احساسول نه شهي او تهر ټولهو غهوره ال دا چه د ه ه ژورې او به پايهه
ورځ د آزادت په اړه و ،چ په همدې موده ک  ،ده د ه ه خونهد ليهدلی
و ،فکر ي کاوه او غږيده.
کله چ لومړ ور ه ه سهار له خوبه پاڅېد ،له خپل اسارت ځايهه
دباندې رها ته ووت ،تر هرڅه دمخه يه د نهووادوي ی د کليسها ګنْبهدې
او لليبونه وليدل  .له دوړو نه پر ډکو شنيليو ي ي وهلی شبنم وليد .د
وربيوف دغون

لوړې څوک يه وليهدل  ،دمسهکو دسهيند پرڅنه و

ي تاو راتاو شوې ګڼه ونه چه لهرې لهرې پهه ګالبهي افهق که ټېټېهدې
ليدې ،دتازه هوا خوند ي پهه زړه که احسهاس کهړ ،لهه مسهکوه دديهتو
پلو ته ي دالوتکو کارغانو ک ېدل واوريدل او بيا وروسته چ ناڅاپهه
دختيځ په لرو لمنو زرين دوړې راخورې او دلمر تبن پهه خهورا پهرتمين
بهههرې د ګڼهههو وريځهههو لهههه غېهههږې راويهههويده او ټهههول ګنْبهههدې ،دکليسههها
دلليبونه ،شبنم او لرې لرې اف ونه ،په دغ رهايي ک ډوب شول .پېير
 ،داس يونهوى لهه خويهن او نيکمرغهن نهه ډک احسهاس ،احسهاس کهړ
چ تر ه ه وخته پورې ي په ژوند ک هېڅکله احساس کړى نه و.
دغهه احسههاس نهه يههوازې داسههارت پهه ټولههو مههوده که ه ههه پرينښههود
بلک څومره به ي چ ژوند سختېده ،پهه هماغهه ک هه بهه دغهه سهختن
الپس زياتېدل .
ه ه درناوى چ په دغه اسارت ځاى که تهر ځهاى پهر ځهاى کېهدو نهه
وروسته ،دده په وړاندې ،له ده سره نورو اسير انو ،ده ته کهاوه ،دى يه
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هر ډول درن چهارې او دههر شهي زغهم تهه هڅهاوه او د ه هه ،ه هه مهنهوت
پياوړتيههها يهه الپسهه پيهههاوړې کولهههه .پهههه څهههو ژبهههو بلهههدتيا ،ه هههه تهههه د
فرانسويانو درنهاوى  ،د ه هه سهادګي او پهر ځهان ډاډ او دا چه هرڅهه بهه
چاله ده نه غويتل ،ده به ورکول(ه ه دافسرانو پهه شهان ههره اونهن درې
روبله ترالسه کول)داسارت په ځاى ک ي  ،د خپل ځاني قوت له برکتهه
پههر ديههوال د مههي وهلههو لههه الرې ،سههرتيرو تههه خپههل تههوان يههودل ،ه ههه
مهرباني او خواخوږت چ ده له نورو اسيرانو سره په خپلو کړو وړو که
کوله ،ددې زغم او استهداد له امله چ کرار او ناخوځېهدونکی کېنه ،
هېس ونه وايي او په فکر ک ډوب شي ،دې ټولو ځانګړتياوو سره سره ،
ه ههه دنههورو لپههاره يههو مرمههوز او تههر نههورو غههوره څههوک برېښههيده  ،ه ههو
ځانګړتياوو ،لکه دده بدني پياوتيا ،آرامه ژوند ته به اعتنهايي او دده
سادګي نه يوازې ه ه ته کهوم تهاوان نهه و رسهولی بلکه ه هه يه د نهورو
اسيرانو په مينځ ک په ب سارې څېرې او اتل بهدل کهړى و .پېيهر داسه
انګېرله چ دغه دريځ دنورو په وړاندې دى ال مسوول او پوروى کوت.
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داکتههوبر د شههپږم نههه د اومههن پههر شههپه ،لههه مسههکو نههه د ګټنههدويو
فرانسههويان وتههل پيههل شههول .پخلنځههي ،انبارونههه او زندانونههه ړنګېههدل ،
کراچن او ګاډ باريدل او پوځي ډل الرو ته سېخېدل .
دسهار په اووببو فرانسوت پوځونه ،سفر ته چمتو ،لهه خپلهو وسهلو
سههره ،خههولن پههر سههر ،کڅههوړې پههر شهها يهها پههر اوږو پرت ه  ،ددغههه زنههدان
پروړاندې کتار شوت وو او د ه و کسانو غږ ي اوريهده چه اپلته يه
غږول او يو بل ي په بدو يکنځلو يکنځل .
دننه په زندان که ههر څهه چمتهو وو ،ټولهو اسهيرانو جهام اغوسهت
وې ،مالي تړل  ،بوت پر پښو او يوازې دې ته سترګ په الره وو ،چ
دتل او وتو غږ وشي ،يهوازې نهاروغ سهرتيرت سهکالوف ،خهوار ،رنهل
الههوتی چ ه لههه سههترګو ي ه شههن شههن کههړ اويههت وې ،نههه ي ه کههالي
اغوستي او نه ي څهه پهه پښهو کهړت وو ،يهوازې پهر خپهل ځهاى ناسهت او
خپلو ملګرو ته ي  ،چ يوه ههم ده تهه پهام نهه کهاوه پهه پويهتنيزه سهترګو
کتههل او پرلههه پس ه ي ه کههرار کههرار او يههو رنګههه زګيههروى کههاوه .داس ه
يکاريده چ ه ه نهه ههومره لهه نهاروغن نهه (ه هه لهه ډېهره اسههاله وينه
کېناست)بلک دى له يوازې پات کېدو نه ډاريده .او له همدې ډاره يه
زګيروى کاوه.
پېير ،ه ه بوټ پر پښو کړت وو چ کراتايوف ،دفرانسهويانو لخهوا
 ،له راوړت چرم نه ورته جوړکړت وو ،مالي ههم پهه يهوې ريښهکن تړله
وه ،ناروغ ته ورنېږدې او د ه ه تر مخ دپښو پر سر کېناست.
ه ه وويل :
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 او خدايه ! او خدايه مړ به شم ،مړبه شم خدايه !پېير وويل :
يه ده ،ته لبر وکړه .زه به اوس له ه و نه وپويتم.ه ه پاڅېد او د زندان پلو ورغی  ،دلګی مشر ،لهه دوو تنهو سهرتيرو
سره جوخت له بهره  ،راننوت .دا دلګی مشهر ،هماغهه څهوک و چه پهرون
ي ده ته دپي څښولو ست کړى و .دلګی مشر او سرتيرى د تلونکهو پهه
ډله ک وو .کڅوړې ي پر شا ،خهولن يه پهر سهر او دخوليهو بندونهه يه
ترزنو الندې تړت وو .د ه و څېرې چور بدل شوې وې.
دلګی مشر د دروازې پلو ته ور روان و چ دقوماندان پهه قومانهدې
دزندان دروازه وتړلي او بايد ددغه ځاى تر پريښودو او خوځېدو دمخه
اسيران وشمېرت.
پېير وويل :
 دلګی مشره ! له ناروغ سره څه کو ﺉ ؟خو په ه ه شېبه ک چ ه ه دا خبره کوله ده تهه شهل پيهدا شهو چه
دا هماغه دلګی مشر دى او که بل کهوم ،نها آشهنا سهړى دى ،ځکهه د ه هه
کړه وړه  ،خورا ناوړه شوت وو.
دپېير ددې خبرې سهره هممهالهه ،ناڅاپهه لهه دواړو خهواوو نهه د ډههل
غږ واوريدل شو .دلګی مشر ،دپېير دخبرو پهه اوريهدو تنهدى تريهو کهړ،
وې يکنځل او دروازه ي په ګړز پورې کړه .په زندان ک تپه تياره شهوه
او لهههه دواړو خهههواوو نهههه دډههههل پهههه رارسهههېدونکي غهههږ که ه  ،دنهههاروغ د
زګيروى غږ ورک شو.
پېير ،له ځانسره وويل :
 داده  ،داده بيا پيل شوه.او دده له ارادې پرته ي پر مال ساړه راخواره شهول .ددلګهی مشهر پهه
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بدله شوې څېره ک  ،د ه ه دغږيدا پهه آواز که  ،دډههل پهه پهارونکي او
کڼوونکي غږ ک  ،پېير ،ه ه له رازه ډک او هر له هر څه نه ب پروا قهوت
وپېژاند چ انسانان دې ته اړ وت چ  ،د دوى له خوين نه پرته ځان تهه
ورته کسان ووژني .هماغه قوت چ ده د خپل اعدام په ور ليدلی و .له
دې قههوت او واکههه ډاريههدل ،لههه ه ههه نههه ډډه کههول ،لههه ه ههو کسههانونه چ ه
وسل ي په الس ک دت ،داهيله کوله ،يا ه ه تهه نصهيحت کهول هسه
بابيزه خبره ده.
پېير ،اوس په دې خبره پوهېده  ،ه ه بايد انترار ويسهتالى واى او
زغم ي لرالى واى .پېير نه ناروغ ته ورنېږدې شو او نه ي وروکتل .ه ه
په تريو تندت ،خواشينن او په پته خوله د زندان دروازې ته والړ و.
کله چ د زندان دروازه پرانستل شوه  ،اسيرانو لکه دپسهونو دګله
په شان سره پورې وهل ،يو بل ي الندې کول  ،له يوبل نه مخکه کېهدل
او د دروازې ترمخ کوټه شول .پېير تر ټولو نه مخکه او هماغهه تهورن
ته نېږدې شهو چه ددلګهی مشهر پهه وينها چمتهو و ،لهه پېيهر سهره ههر ډول
مرسته وکړت .دغه تورن هم دتهل جهام اغوسهت وې او د ه هه د سهاړه
غل لل او سړې بشرې نه ((هماغه))څهه څرګنديهدل چه پېيهر د دلګهی
مشر په خبرو او د ډهل په آواز ک احساس کړى وو.
تورن چ سخت په قهر و ،داسيرانو سره نښتي کتار ته چ له څنګه
ي تيريده  ،کتل او پرله پس ي سپاريتن کول .
 خوځېږﺉ  ،خوځېږﺉ !پېير که څه هم په دې پوه شو چ تهورن تهه رسهېدل بهه کومهه ګټهه ونهه
لرت ،خوبياهم ه ه ته ورنېږدې شو.
تورن په داسه يهو پهردت غل هل چه ګهواک پېيهر ههېس نهه پېژنهي،
ه ه ته وکتل او وې ويل :
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 څه غواړﺉ ؟پېير په اسارت ک دپات ناروغ خبرې وريادې کړې.
تورن ځواب ورکړ:
 مړ خهو بهه نهه وت ،خوځېهداى خهو شهي او پرتهه لهه ه هه چه پېيهر تههوګورت ،پر اسيرانو ي چ و ته دوام ورکړ:
 خوځېږﺉ ،ژر ژر خوځېږﺉ !پېير ځواب ورکړ:
خوځېداى نه شي ،حال ي مرګنی دى.
خو افسر ال تندى تريو کړ او په يوې چ

ي پېير ته وويل :

 ورکېږه رانه ،بال درپس . . .ډنګه ،ډنګه ،ډنګه ،ډنګه ،ډنګه ،ډنګه  . . .،د ډهل غږ ،شر او شورکاوه او پېير پوه شو چ ه ه مرموز قوت پر دغو خلکو الس بهرى شهوى
او اوس نورې خبرې هېس ګټه نه لرت.
اسير افسران ي له سرتيرو افسرانو نه جال کړل او ورته وې ويل چ
مخک الړ شي .ددغو افسرانو شمېر چ پېير ههم د ه هو پهه ډلهه که و،
ډېرشو تنو ته ورسېد ،خو د اسيرو سرتيرو شمېر  ،تر درې سوو ه هو نهه
هم زيات وو.
ه ه افسران چ له نورو زندانو نو نه را پرېښهودل شهوت وو ،يهوه ههم
پېير نه پېژانهده .د ه هو جهام تهر پېيهر ه هه نهه خهورا يه او پهاک وې،
نوځکه ي ه ه ته په شل او ديوه پردت پردت پهه سهترګه کتهل .پېيهر تهه
نېههږدې يههو اسههير چ ه يههکاريده خپههل اسههير ان ه يواالن ي ه ډېههر درنههاوى
کههوت ،يوڅههورب ،تههل ژيههړ اويههتي جګههړن چ ه خواشههينی برېښههېده او
تاتارت چپنګن ي اغوست او مال ي په يوه دسهتمال تهړې وه ،روان و.
ه ه په يوه الس تمبکمروړه (دتنباکو غوټه) تر تخهرګ النهدې منه ل وه
55۹2

اوپه بل الس ي السي چلم چ دخټو سرخانه ي لرله ،نيهول وه .جګهړن
چ غړمبېده ،ستمېده او له ټولو سره پهه شهر او شهور که و .ه هه داسه
تصور کاوه چ ټول دى پورې وهي ،ټول تلوار کوى ،حال دا چه چېهرې
ي تلوار کړى واى ؟ ټول حيران و ،حال دا چ ه وى له حيرانن ههېس نهه
و .يل ،ټيټ ونی افسر له ټولو سره غږيده او داس اټکلونه ي کهول چه
اوس بههه دوى چېههرې اوڅههومره لههرې بيههايي او دوى بههه نههن تههر کومههه ځايههه
پورې ورسېږت .ه ه مامور چ رسمي جام اغوسهت او ليمڅه بهوټ
ي پر پښو و  ،ههرې خواتهه منه ې وهله  ،دمسهکو د سهوځېدلو ودانيهو
نندارې ي کول  ،خپل دسترګو ليدلی حال ي په لوړ آواز نورو ته وايه
او ويل يه چه دا يها ه هه کن والهه تهر سهوځېدو دمخهه څنګهه وه .درېهيم
افسر چ په خټهه پولنه ى و ،لهه ه هه مهامور سهره چه پهوځي جهام يه
اغوست وې ،په دې نانهدر کهول چه دمسهکو د ودانيهو پهه پېژندنهه
ک تيروتلی دى او د خپلو خبرو ريتياوالي ته ي ډېر داليل هم راوړل.
جګړن په خواشينن وويل :
 څه بيځايه ناندر کوت ؟ پالر دې سهپرو مهړ کهړ کهه پليهو ،سهتا لههي ي وويست .د نيکول کوڅه وسوه او يا د وال  ،ټول يو شي ،وينهئ
چ مسکو ټول ايره شوى دى او هر څه تر پايه سوځېدلي دت.
او ه ه څوک چ تر شا ي روان و ،ه ه يه پهورې واههه او ورتهه وې
ويل :
څه پورې وهل کوﺉ ؟ بله الره نه شته که څه ؟سره له ه ه چ  ،ه ه ،دى هېس پورې وهلی نه و.
د مسکو د سوځېدلو کورونو له ليدو نه ،له دې خوا او ه ه خهوا نهه
داسيرانو دخواشينن او افسوس آوازونه اوريدل کېدل.
 واى ،واى ،ا  ،دا څهههه حهههال دى ؟ دا زاماسهههکواواري ي ګهههورﺉ !55۹2

زبووا ګورﺉ او کرملين ګهورﺉ چه نيمهايي نشهته .مها خهو ويهل چه ټهول
زاماسکوري ي سوځېدلی او کن واله شوى دى .مهرباني وکړﺉ. . .
جګړن وويل :
 نو پوهېږﺉ چ ټول ،ټهول ايهره شهوت دت ،نهو خبهرې بيها څهه پهه کهاردت؟
دخوموفسهههک

( دمسهههکو لهههه څهههو سهههيمو نهههه يهههوه سهههيمه وه چههه

سوځېدل نه وه) په سيم ک  ،کله چ د يوې کليسا له مخ تيريدل،
ټههول اسههيران ناڅاپههه يههوې خواتههه کن ه ک شههول او د کرک ه او خواشههينن
چ

ي پورته شوې:
 -ګورو کافرانو څهه کهړت دى ؟ يهو مهړى پهروت دى او چها پهه څهه شهي

غوړ کړى دى.
پېيههر هههم د ه ه کليسهها خواتههه چ ه دکرک ه او خوابههد آوازونههو او
چ

ترې اوريدل کېدل ورنېهږدې شهو او پهه تهت حالهت که يه ه هه څهه

وليههدل چ ه دکليسهها پههر ديههوال ورتکيههه شههوى و .ه ههه د خپلههو همههالرو
ان يواالنو له خبرونه چ ه ه دوى ته تر ده نه يهه يهکاريده ،پهه دې پهوه
شو چ دا د کوم سړت مړى دى او د کليسا ديوال ته درول شوى و او مه
ي د لوګيو پر مومو ورغوړ شوى دى.
د پهههو دڅهههارونکو او اداره کوونکهههو يهههکنځل او چ هه واوريهههدل
شوې:
 ځئ ! ژر ځئ ! بال وهلو ،لهنتيانو !او فرانسوت سرتيرو له غضبه په ډک نهوې څپه  ،ه هه اسهيران چه
په خواشينن ي ديوال ته د والړ مړت ننداره کوله ،وړاندې پورې وهل.
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د خاموفيکوف په کوڅه ک اسيران يوازې او ه وى پس پر آسونو
سواره ساتونکي او له ه و سره مل ګهاډ او کراچهن روان وو ،خهو کلهه
چ د خوړو کالو بازار تهه ورسهېدل د توپونهو لهه يهو لهوى کتهار سهره چه
ولسي ګاډ او کراچن هم ورسره ګدې شوې وې ،مخام شول.
پلههه تههه نېههږدې ټههول ودريههدل ،ټههول دې تههه سههترګ پههه الره شههول چ ه
مخک تلونک ډله وخوځېږت .اسيرانو دپله له پاسه ،تهر ځانهه وړانهدې
او تر ځانه وروسته ب شمېره ګاډ او کراچن ليدل  .ي اړ ته  ،هلته
چ د کالوژسکايا او نيکوچسکايا الرې سهره يوځهاى کېهدې ،تهر ډېهرو
لرو لرو پورې ،به شهمېره سهرتيرت او ګهاډ ليهدل کېهدې .ه هه پهه تهل
تل ک وړاندې ورکتل. .
دا ترټولو نه دمخه وتله د بوګهارون قطههه وه  .د ه هه شهاته ،دسهيند
پهر غهاړه او دکههامي پهر پلههه د مارشهال(نيها)پوځونههه او د ه هو دګههاډيو او
کراچيو کتار روان و.
د داوو ،قطهه چ اسهيرانو ههم ه هو پهورې اړه لرلهه ،د کريمسهکي د
ګدر له الرې روان و او يوه برخه ي د کالوژسکايا واټ ته هم ور اويت
وه ،خو دګاډيو او کراچيو کتار او قافله دومره اوږده وه چ د بوګهارون
دقطههه وروسهههتن ګهههاډ ال د مسهههکو د کالوژسهههکايا واټ تهههه نهههه وې
وروتل چ د (نيا) د سرتيرو مخکنن ډل بيا دبالشايا اردينکهي واټ
ته ورننوتل وې .اسهيران د کريمسهکي د ګهودر نهه تهر تيريهدو وروسهته،
څهو ګامهه وړانهدې الړل ،بيها ودريهدل ،بېرتهه وخوځېهدل او لهه ههرې خهوا
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ګههاډ او سههرتيرت پرلههه پس ه او پههه زياتېههدونکي ډول را روان وو .ه ههه
څوسوه متره الره چ پل ي د کالوژسکايا له واټه بهېالوه ،اسهيرانو څهه
کم په يوه ساعت ک ووهلهه او د زماسکواريڅسهکي او کالوژسهکايا د
واټونو ديوځاى کېدو په ډګر اوګرځني ک ديوې لوي ډل په توګه څهو
ساعته والړې پات شوې.
دګهههاډيو او ارابهههو خوځېهههدا او د ه هههو د تهههل راتهههل شهههر او شهههور،
دګامونو او منه و غهږ ،دقههر او غضه چ ه او نهارې او يهکنځل چه
دسههيند دڅپههو شههرهارت تههه ورتههه وو ،لههه هههر پلههوه اوريههدل کېههدې . .پېيههر
ديوې ودانن نيمه سوځېدلي ديوال ته غبهرګ والړ و او دغهه غهږ تهه چه
په تصور ک  ،ه ه ته دډهل د غږ په شان برېښېده  ،غوږ غوږ و.
څههو تنههه اسههير افسههران ،ددې لپههاره چه هرڅههه ووينههي ،پههر ه ههه نيمههه
سوځېدلي ديوال وروختل چ پېير ي څنل ته والړ وو .ه وى ويل :
دغههه تههه وايههي خلههل ! تههه بههه وايههي چهه قيامههت دى ،پههه توپونههوورختلي ! ګورﺉ ! يه ګهورﺉ څهه حهال دى ؟ نهامردانو هرڅهه لهوټ کهړل !
هلته شاته ګورﺉ پر خپله کراچن ي څه بار کړت دت ؟ ته يه ګوره ! کوم
شمايل نه ي کوم شي شکولي دت .توکل په خداى ،داسه يهکارت چه
ه هه بايهد المهاني وت .توکههل پهه خهداى ،زمهوږ کليههوال بزګهر دى .ههو هههو
پدرلهنتی داس ي بار کهړى چه پهه الره ههم تهالى نهه شهي .ه هه بهل بيها
کراچههن النههدې کههړې ،خپلههه پههرې سههپور شههوى  ،تههه يههه ورتههه ګههوره ! د
لندوقونو پر سر ناست دى .هو ! بابا دوى سره نښتي دت.
ا ! وهه ي ! په وربوز ي وهه ! تاته وايهم پهه وربهوز ! تهر مايهامههههم چېههرې تههالى نههه شههو .ګههورﺉ ! ګههورﺉ ! ګههورﺉ ! ريههتيا وايههم داخپلههه
نههاپليون دى ،يههه ورتههه ګههورﺉ عبيبههه آسههونه دت ! د کراچيههو او ګههاډيو
سرته ګهورﺉ ! دتهاجونو څهه ځهانګړې نښه پهرې والړې دت .ګهاډ يه د
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يوې ي کوټ په شان ده .يوه بوجن ترې ولويده ،ه ه نه وينئ ،بيها يه
سره ووهل ،ه ه يځه ګوره ! واهلل چ بدشي نه ده ،ههوک ! څهه وايهي،
تاته خو الره هم پرانيزت ،تهه ګهوره ! پهاى يه نهه ليهدل کېهږت .دا نبهونن
ګوره ! روسي دت ،خداى دې لرت ،نبهونن  ،هسه پهه کهراره پهه ګهاډ
ک ناست دت. . .
له هماغه شهېب نهه چه پېيهر د ه هه مرمهوز قهوت پهه پيدايښهت پهوه
شو ،هېس شی ،دى نه حيراناوه ،نهه د ه هه مهړت ليهدل چه چها د ټوکهو او
ملن و لپاره غوړ او تور کړى و او نهه ددغهو يهځو چه يهکاره نهه وه چه
کوم خواته ځي او مندې وهي .او نه آن دمسکو کن والو کېدلو او ايره
کېدو او نه نورو ټولو ه و څيزونو چ پېير اوس ليهدل  ،يهوه ههم نهه شهو
کوالى پر ده کومه اغيزه وکړت .داسه برېښهېده چه د ه هه روا سهختو
ورځو ته سترګه په الره دى .ه ه له هر ه ه څه نه چه دده روحهي تهوان تهه
ي تاوان رساوه ،ډډه کوله.
د يځو ګاډ راورسېده  .تر ه

نه وروسته  ،بيا ډوال ډول ګهاډ ،

کراچن او څه نورې اراب چ سرتيرت په ک سپاره وو او په يوې نيم
ک به يځېنه سپرې وې ،راروان وې.
پېير دغه خلل يو يو او جال جال نه ليده ،ه ه يوازې د ه و خوځهون
ته کتل ،داس برېښېده چ ټول دغه آسونه او وګهړت کهوم مرمهوز قهوت
وړاندې باسي .ټول ه وى د ه ه يو ساعت په اوږدو ک چ پېير د ه هو
په ننداره بوخت و ،له بېالبېلو کوڅو نه راوتل او ټولهو يهوه هيلهه لرلهه او
ه ه دا چ ژر تر ژره له دې ځايه تير شي .ټول ه وى پهه يهوډول يهو بهل نهه
خپه کېهدل او يهو لهه بهل سهره يه الس آچهاوه .يهو او بهل تهه يه پهه يهو ډول
خههول کږول ه  .تنههدت ي ه تريههوول ،ټولههو پههه يههوه ډول يههو بههل يههکنځل،
هماغههه د ځههوانن تنههدوالی او غوڅتههوب ،پههر يههو بههل د برېههد تکههل او تههر
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يکنځلو وروسته يو بل ته هماغه شان بد کتل چ نن سهار پېير د ډههل
وهلو په وخت ې دبرېدګي په څېره ک ليدلي وو.
لمر په غړ غړو و چ د کتار مشر ،خپل سرتيرت او سهاتونکي راټهول
کههړل .پههه چ ههو او نههارو ،پههه زور زور غږيههدا ،دګههاډيو او کراچيههو مههنځ تههه
ورننوت او اسيران چ له ههرې خهوا محالهره شهوت وو ،دکالوژسهکايا
واټ ته ورننوتل.
په چټکن روان وو ،چا دمه کولو ته نه پرېښهودل او تهر ه هه چه لمهر
ونههه لويههد لههه خوځېههدا هههم پههات نههه شههول .کتههار کتههار ګههاډ ودريههدې او
خپلهه سههورلن يهه دريههدو تههه چمتههو کههړې .ټههول نارضهها او خواشههيني
برېښېدل  .تر ډېرو ديکنځلو ،چ و او غض آوازونه او ناندريو غږونهه
اوريدل کېدل. . .
ساتونکو له خپلو اسيرانو سره  ،تر ه ه وخته ال زياتهه ديهمني کولهه
چ سهار د مسکو نه دخوځېدا په وخت ک ي له ه هوى سهره کهړې وه،
دا د لههومړت ځههل لپههاره و چه پههه دې تمځههاى که اسههيرانو تههه ،لههه خههوړو
سره ،غويه ،ه ه هم دآس غويه ورکول کېږت.
داس برېښېده چ ټولو فرانسويانو ،له افسره تر سرتيرت پورې لهه
هره اسيره کرکه پيداد کړې  ،کړه وړه ي د ه و په وړاندې کرکبن او له
قهره ډک شوت او دې کرک له ه وى سره د دوى دپخهوانن دوسهتن او
لېوالتيا ځاى نيولی و.
دکرک او ديمنن دغه احساس ه ه وخت الپس پياوړى شو چ د
اسههيرانو د سههر شههمېرن پههه وخههت ک ه څرګنههده شههوه چهه ه ههه روسههي
سههرتيرى چ ه لههه مسههکو نههه ي ه د وتلههو پههه وخههت ک ه ک ه ي ه دګې ه ې د
نههاروغ پلم ه کههول  ،تښههتېدلی دى .پېيههر وليههدل چ ه يههو فرانسههوت
څارونکي  ،يو روسي سرتيرى چ له دې کبله چ له الرې لږ لرې شوى،
55٠۹

وواهه او داي واوريدل چ جګړن هماغه فرانسوت چ ده خپل دوست
ګاهه ،دلګی مشر د روسي سرتيرى دتېښت له املهه ويهکانځه او ورتهه
وويل چ محکم ته به ي ولېهږت .دلګهی مشهر ،ددې خبهرې پهه ځهواب
ک وويل چ روسي سرتيرى ناروغ و او خوځېداى نه شو ،افسر ځواب
ورکههړ ،سپاريههتنه شههوې ده ،هههر ه ههه څههوک چهه لههه تههل او خوځېههدا
پاتيږت ،بايد وويشل شي .پېير داسه انګېرلهه ،ه هه زورونکهی زورور
قوت چ دسرتيرو د اعدام په وخت ک دى ،سرسامه کهړى او اغيهز يه
پرې کړى و ،او بيا داسهارت پهه وخهت که ههومره نهه احساسهېده  ،اوس
بيا پر ده راخوره شوى دى.
ه ه يهو سهخت وحشهت پسه اخېسهتي و ،خهو ده داسه احساسهوله
چ ه هههر څههومره ه ههه زورونکههی زورور قههوت ،دده د مههاتولو لپههاره قههوت
اخلي ،په هماغه اندازه د ه هه لهه قوتهه لهرې کېهږت او دده پهه زړه که  ،د
ژوند قوت پياوړت کېږت.
پېيههر ،خپلههه ه ههه مايههامنن چه د اروبشههو ډوډ او دآس د غوي ه
شهوروا وه ،وخهوړه او د ډوډ پهه لهړ که يه لهه خپلهو ملګهرو سههره د زړه
خواله وکړه .نه پېير او نه د ه ه ملګرو ،يوه هم ،نه د ه ه په اړه چ دوى
په مسکو ک ليدلي وو څه ويهل ،نهه د دوى پهه وړانهدې د فرانسهويانو د
زور زيههاتي پههه هکلههه او نههه د ه ه سپاريههتن پههه اړه چه لههه پښههو پههات
ناروغان بايهد وويشهل شهي .داسه برېښهېده چه دوى ټولهو داسهارت د
سختيو په وړاندې چ دم پهه دم زياتېهدې ،ټينګهار کهوى ،دغهه ټينګهار
دوى د خوين او يا تريو تندى ديودلو په بڼه يوده .هرکله چه بهه خبهره
 ،ورځني ژوند او حال ته ورسېده ،بيا ي خبره سره بدلوله.
ډېر وخت تير شوى و چ لمر لويدلی و .په راهه آسمان ک ځاى ځهاى
ستورت ځلېدل .سرې نيم مياشت چ نهوى يه سهر راهسهکاوه لکهه د
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اورنههن لمبه پههه شههان د آسههمان پههه لمنههه که خههوره شههوې وه .دسههپوږمن
پلوشو ډاګونه رويانه کړت و .لمر لويدلی و ،خوشپه ال پوره خوره شوې
نه وه .پېير د خپلو نويو دوستانو لهه مينځهه پاڅېهد ،د اور لهه مينځهه  ،د
واټ بل خواته چ ويل کېدل ،هلته اسير سرتيرت ځهاى پهر ځهاى شهوت
دت ،ورواويت .غويتل ي چ لهه ه هوى سهره څهه د زړه خوالهه وکهړت،
خو ه ه ،فرانسوت پيرې پرېنښود او بېرته راستون شو.
پېير ،بېرته راستون شو ،خو ه ه دن هرت څنهل تهه کېناسهت او نهه د
خپلو ملګرو خواته بلک ه ه د ګهاډ خواتهه پهر سهړه ځمکهه کېناسهت،
پښ ي راټول کړې ،سر ي ګريوان ته کړ .تر ډېرې مهودې پهه خيهالونو
که ډوب  ،همداسه پههه کههراره کېناسههت .پېيههر تههه هههېس چهها مزاحمههت نههه
کاوه .ناڅاپه ي خنديدل پيل کړل .ه ه په ډډ ،خهواږه او لهوړ آواز داسه
په لوړه خنديده چ خلکو له هرې خوانه په حيرت او تهب پهام وراړاوه
او ددغ عبيب او ب سارې خندا خاوند ته ي ورکتل.
پېير په کړس کړس او لوړه خندل:هه هها . .خهه خها . . .هها هها هها . . .اولهه
ځانسره په لوړه غږيده:
سرتيرو نه پرېښودم ،زه ي ونيولم او هلته ي بندت کهړم .ه هوى زهاسير کړى او ساتلی وم .څوګ ؟ زه يه اسهير کهړى وم ؟ زه ؟ زه يه ؟ زمها
ابدى روا ! ها هاها ،خاخاخا !
داسه يه پههه کهړس کهړس خنههدل چه اويهک يه لهه سهترګو يههکته
شېوه وې.
يو څوک پاڅېد ،ده ته ورغی چ وګورت  ،دغه عبيه سهړى پهه څهه
پورې خاندت .پېير نور نه خنديده ،پاڅېد ،له دغه ځيرمن سهړت نهه لهرې
شو اوخپل شا او خواي وڅارل.
ه ه ستر پو چ د خلکو له ګڼ ګوه  ،غږيدا ،دن ريو دسرو لمبهو
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لهههه ترکههههارت او شهههر وشهههوره نههها آرامهههه و ،کهههرار کهههرار آراميهههده .بشهههپړه
سهههپوږمن ،ځلېهههدونکي او لهههوړه آسهههمان تهههه راختله ه وه .د پهههو آپلهههو
کروندې ،شنېليواو ځنګلونه چ تر دې دمخه تت برېښهيدل ،اوس لهرې
لرې ،په اف ونهو که کهرار کهرار را څرګنديهدل .ددغهو ځنګلونهو لمنه او
دکروندو غاړې ه ه ب پايهه رويهانه اف ونهه وو چه لوړيهدل او ټيټېهدل
او دليدونکو پهام يه ځانتهه وراړاوه .پېيهر سهر پورتهه کهړ او آسهمان تهه،
دب ه پايههه سههتورو سههيند تههه چ ه ټولههو سههترګکونه وهههل ،کتههل .ه ههه لههه
ځانسره ويل :
دا ټول زما دت ،دا ټول په ما که دت او داټهول زه يهم .او داټهول ه هونيولي  ،بندت کړت ي دت او په لرګينو کوټو ک ي اچولي دت.
ه ه وموسېد ،الړ ،د خپلو نهورو انه يواالنو مهنځ تهه ورغهي او ويهده
شو.
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د اکتوبر په لومړيو نېټو ک  ،د ناپليون يهو بهل اسهتازى ،کوتهوزوف
ته راغی او د روغ داسه يهو ليهل يه راوړ چه ګهواک لهه مسهکو نهه
ليکل شوى دى ،حال داچه نهاپليون ،د کالوژسهکايا پهه پخهوانن الره،
له کوتوزوفه وړاندې تللی و.
کوتهههوزوف دې ليهههل تهههه ههههم د ه هههه لهههومړني ليهههل پهههه شهههان چه ه
ليورستون راوړى و ،هماغه ا ډول ځواب ورکړ ،ه ه ځواب داس و:
د روغ په اړه خبرې ناشون دت.تههر دې ډېههر ژر وروسههته ،د دوروخههوف دايلههه جههار لههه پوځههه چ ه د
تاروتين له کين خوانه وړاندې روان و ،خبر راورسهېد چه د پهروس د
پههو يههو شههمېر فرانسههوت پوځيههان  ،دفومينسههکايا پههه سههيمه ک ه ليههدل
شوت دت .دغه پوځيهان لهه خپله قطهه نهه جالشهوت او کېهداى شهي پهه
اسانن سره ،نابوده شي .سهرتيرو او پوځيهانو بيها دتکهل غويهتنه کولهه.
دسترې قوماندانن جنراالنو چ د تاروتين آسان برت مسهت کهړت وو،
په ټينګار سره له کوتوزوف نهه غويهتنه کولهه چه د دوروخهوف ،د ايلهه
جار پو وړانديز ومني ،خو کوتوزوف دهېس ډول کړو اړتيا نه ليدله.
دوى په پاى ک يهوه منځګهړې پريکهړه وکهړه او دا ه هه چهاره وه چه
بايد شوې واى .يوه وړه پوځي ډلهه د فومينسهکايا سهيم تهه ددې لپهاره
واستول شوه چ پر پروسي پو برېد وکړت .لکه وروسهته چه څرګنهده
شوه دغه دنده خورا ګرانه او ګوايهمنه وه .ه هه ديهو عبيه تصهادف لهه
مخ دوختوروف ته وسپارل شوه .ه ه کمينه او کمکی دوختهورف چه
هېڅ ا دجګړې د خريطو په جوړولو ک د ه هه هنهر مهوږ تهه نهه و انځهور
کړى .ه ه دوختورف چ د پوځونو د م ته تهل پهه لېوالتيها که د ه هه
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مېړانهههه  ،دسهههرتيرو دتشهههويق لپهههاره دسهههنګرونو پهههه وړانهههدې ،د ه هههه
داوربلونو ديودن يادونه چا نه وه کړې ،ه ه دوختورف چ چا مېړنهی
اوغههوڅ نههه ګاهههه ،ه ههه دوختههورف چ ه لن ه پههارى او ب ه اندېښههن ګڼههل
کېههده ،ه ههه دوختههورف چهه د روس او فرانسهه پههه ټولههه جګههړه کهه ،
داوسههتيرليڅ لههه نښههت نيههول بيهها تههر  ٠2٠۹کالههه پههورې ،هرځههاى او
هرچېرې چ سختن وې او ګوايمنه قومانده ،ټول ده ته ورپه غاړه وې.
داوستيرليس په جګړه ک ه ه وروستی څوک و چ د اوګيست دنهر لهه
سيم راوزت .د پهو بيها راټولهو تهه مټه ران هاړت .ه هه وخهت چه ټهول
تښتي ،وژل کېږت .د پو په پات شون ک  ،آن يو جنرال ههم نهه و ،چه
د پو دبېالبېلو کن کونو د تاال واال کېهدو او تيهت او پهرک کېهدو مخهه
ونيسي .دوختورف د توان په اندازه ه ه منرموت او له نابود ي مخه
نيسههي .پههه سيمولينسههل ک ه د نههاروغ اوتبههن سههره سههره لههه شههلو زرو
سرتيرو سره مل دفرانسوت پهو پهه وړانهدې وردانګهي او ديهار ددفهاع
غږ کوت .پهه سيمولينسهل که ه هه د مالخهو ،د دروازې ترشها ،ه هه ال
دسخت تب نهه مټه سهترګ پټه کهړې نهه وې چه پهر يهار د توپونهو د
سههختو ډزو نههه راوي

او ټولههه ور يهه لههه سيمولينسههکه دفههاع وکههړه.

دبارادينو په جګهړه که چه کلهه بهاګراتيون ووژل شهو او زمهوږ د پهو د
کين اړ له لسو زرو تنو سرتيرو نه په سلو ک نوت وګړې ووژل شهول او
دفرانسهي ټههول تهوپ ي قههوت همهدې پلههو تهه قومانههده شهوت و .همههدا به
ارادې او پههس دوختههوروف ،بيهها هلتههه ورلېههږت .کههه څههه هههم نېههږدې و چ ه
کوتوزوف خپل تکل بدل کړت او بل څهوک هلتهه واسهتوت ،خوبيهاهم پهه
خپل دې پريکړې درېږت او په خورا تلهوار دى ،دغه ګوايهمن دنهدې
تههه ګمههارت .دغههه کمکههی ځههاني او پههټ خههولي دوختههوروف ،بههارادينو تههه
ورځي او په دغ جګړه ک دروسي پو په خهورا سهترو ويهاړو بهدلېږت.
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زموږ پهه دېهرو شههرونو او داسهتانونو که  ،ددغهو جګهړو دډېهرو اتالنهو
نومونه انځهور شهوت دت ،خهو د دوختهورف دنامهه يادونهه هېڅ ها نهه ده
کړې.
اوس بيا دوختورف ،فومينسکي ته ،بيا کمکي يارسالف ته چ لهه
فرانسويانو سهره زمهوږ وروسهتن نښهت هلتهه شهوت دت ،واسهتول شهو.
ه ه ځاى ته چ  ،په براال او څرګنده هلتهه فرانسهوت پوځيهان وژل کېهږت
او پو تاال کېږت .موږ ته ډېر کسهان ددې جګهړې د اتالنهو او نواب هو پهه
نامه انځور شوت دت ،خو د دوختوروف په اړه يوه کلمه ههم چها ويله نهه
ده او که چا څه يادونه هم کړت وت ،ه ه هس ت

په نهوم او پهه شهل او

ګمان ک ياده شوې ده.
داس برېښي چ د دوختورف په هکله دغه چوپتيا  ،بيها ههم د ه هه
د لوړتيا نښه ده. . . .
د اکتوبر پهه لسهمه ،پهه ه هه ور چه دوختهوروف فومينسهکي تهه د
رسېدو په نيمايي الره ک  ،ددې لپاره د اريسوا ،په کلي ک تم شو چه
ځان د ه و سپاريتنو عملی کېدو ته چمتو کړت چ ده ته ورکهړل شهوت
وت .فرانسوت پهو  ،لهه خپلهو ټولهو ،الهو ګلهو او ګه وډ خوځهون سهره پهه
بشپړه توګه ځان د ميورات سنګرونو ته ورساوه .او داس برېښيده چه
جګړه پيل کړت ،خو پرته له ه ه چ دليل يه پهه ډاګهه شهي ،ناڅاپهه يه
خپله الره د کالوژسکايا د نوت واټ پلو ته ورکهږه کهړه او د فومينسهکي
په سهيمه که چه تهر دې پهورې يهوازې يهو بروسهو ،هلتهه والړه وه ،ديهره
شههول .دوختههوروف ،پههه دې وخههت که لههه دوروخههوف نههه پرتههه د فيګههز او
سيسالوين ،د دوو نه چندان ګ شمېرو پوځونه مشرت هم کوله.
داکتوبر په يوولسمه ،سيسالوين له خپهل يهوه فرانسهوت اسهير سهره
په اريسوا ک خپل قوماندان ته راغي.
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دغهههه فرانسهههوت اسهههير ويهههل دى فومينسهههک تهههه نهههن راغلهههی دى.
دفرانسهههويانو دغهههه پهههو  ،د ه هههو دسهههترو پوځونهههو مخهههک

قهههوت او

ناپليون هم له ه و سره دى .ده ويل  ،پنځه ورځ کېږت چ دغه پهو لهه
مسهکوه راخوحېههدلی دى .پههه هماغههه ور لهه باروفسههکی نههه يههوه راغلههي
کليههوال وويههل چ ه ده پههه خپلههو سههترګو وليههدل چ ه سههتر پههو يههار تههه
ورننهههوت .د دوروخهههوف د پهههو څوتنهههه قزاقهههانو وويهههل چه ه دوى څهههو
فرانسوت پوځي ډل وليدل چ د باروسهل پلهو وړانهدې الړې .لهه دې
ټولو خبرو نه يوه خبره څرګنديهده او ه هه دا چه  ،پهه ه هه ځهاى که چه
دوى د يههوې فرانسههوت قطه ه انترههار درلههود ،ټههول فرانسههوت پههو چ ه
مسکو نه راوتلی دى ،دلتهه راټهول شهوى او دکالوژسهکايا د زاړه واټ،
ناڅرګندې الرې ته برابر شوت دت .دختوروف ،له دې امله چ حالت يه
چور ناڅرګند و ،دههېس ډول پريکهړې تکهل نهه شهو کهوالى او نهه پوهېهده
چ په دې وخت او حالت ک دده دنده څه ده .ده ته قومانده شوې ده چه
په فومينسک برېد وکړت ،خو دا قومانده ه ه وخت ورته شوې وه چه
ه ه د بروسو له قطه نه پرته بل څوک نه و ،حال دا چ اوس د فرانس
ټول پو هلته راکوټه شوت و.
ايرمولوف غويتل چ د خپله پېژنهدن او تکهل لهه مخه  ،پريکهړه
وکړت ،خو دوختورف ويل چ دستر قوماندان  ،دقومانهدې نهه پرتهه بهه
بله پريکړه او کار نه کوت.
ددې چهههههههارې د سهههههههرته رسهههههههولو لپهههههههاره دوى يهههههههوځيرک افسهههههههر
بالخوويتينوف ،ټاکلی و چ دليل د رسهولو ترڅنهل يه بايهد پهه يهو
خبرو او ويناوو ک هم هرڅه ويلي واى:
د شپ له يولسو ببو نه تېرې وې چ بالخوويتينوف  ،د ليل سهره
مل شفاهي سپاريتن تر السه او ديوه قزاق په ملتيها يه يهو زيهاتي آس
هم له ځانسره واخېست او دسترې قوماندانن په لور وخوځېدل.
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دمني تپه تياره او توده شپه وه .څلورمه ور وه چ باران ودريد.
بههالخوويتينوف ،تههر دوه واره آس بههدلولو او ديههرا ورسههته واتهه ،
خټو او چيکړو ډک الرې نه وروسته  ،ديونيم سهاعت پهه مهوده که  ،تهر
يوې بب نه وروسته ،دليتاشوفسکي سيم ته ورسېد.
ده

دروازې مخ ته چ ديوال پر لوړه برخه ي ليکل شوت و:

ستره قومانداني !له آسهه راکهوز شهو ،آس يه پرېښهود او تيهاره دهليهز تهه ورننهوت .يهو
څوک هلته ،په ه ه تپه تياره ک په ستمېدو سهتمېدو پاڅېهده ،ده ه هه
ته ويل :
نوکريوال جنرال ته  ،مهرباني وکړﺉ  ،ژر ووايئ ،ژر ! ډېر مههم خبهردى .چوپړ له خواخوږ نه په ډکه ژبه وويل :
 له پرون شپ راهيس ناروغ دى او درې شپ کېږت ويده شوى نههدى .تاسو لومړى تورن لاح راوي

کړﺉ.

بالخوويتينوف ،په تياره ک لکهه ړونهد ،ه هه دروازې تهه چه ورتهه
پرانستل شوې وه ،ورننوت او وې ويل :
ډېره مهمه خبره ده ،له جنرال دوختوروف نه راغلی يم.چوپړ تره ه دمخه وخوځېد او يوڅوک ي له خوبه راويښاوه:
واالحضرته ! واالحضرته ! يوريبار راغلی دى.ديوچا خوبولی آواز وويل :
څه شي ؟ څه شي ؟ دچا له خوا ريبار ؟بالخوويتينوف ،په تپه تياره ک ه ه څوک چ له ده نهه يه پويهتنه
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کوله ،نه ليده ،خو د ه ه له غږه ي تصور کاوه چ ه ه به کونهوفينڅين
نه وت.
ده وويل :
 ددوختوروف الکسهي پيتهروويچ ،ريبهار ! نهاپليون د فومينسهکپه سيمه ک دى.
راوي

شوت سړت سها وويسهته او وغځېهد ،ه هه چه پهه تيهاره که

ګواک څه لټول ووت:
 --خبره داده چ زړه م نه غهواړت ،ه هه راوي

کهړم ،ناروغهه دى،

کېداى شي دا خبرې هس آوازې وې.
بالخوويتينوف ،وويل :
 ګههورﺉ پي ههام دى ! ماتههه سپاريههتنه شههوې ده چهه سمدالسههه يههنوکريوال ته ورسوم.
لبر وکړﺉ چ شمهه ولګوم.خوبولي سړت چوپړ ته م ورواړاوه او وې ويل :
هېس مهلومه نه ده ،داته لهنتي ،دا شيان چېرې من ې.دا سړى د کانوفنيڅين ياور ،شيربينين و .ه ه غږ کړ:
پيدا م کړ ،پيدا م کړ.چههوپړ اورلګيههت ولګههاوه او شههيربينين شههمهه دانههن لټولههه .ه ههه پههه
کرک وويل :
دا څه مردارت ده.بالخوويتينوف ،د اورلګيت دشه لو پهه رهها که د شهيربينين ځوانهه
بشره وليدله ،د ه ه شمهه په الس که وه .هلتهه ګويهی يهو سهړى پهروت
و ،ه ه کونوفينڅين و. . .
شيربينين له استازت نه ليل واخېست او وې پويتل:
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 بالخوويتينوف ،وويل : خبههر ريههتيا او سههم دى .اسههيران ،قزاقههان او جاسههون  ،ټولههو پههه يههوهآواز يوه خبره کوت.
شيربينين وويل :چاره نه شته ،بايد راوي

ي کړو .ه ه پاڅېهد او د

ه ه سړت خواته چ خولن پر سر وه او تهر پهوځي کهوټ النهدې ويهده و،
ورغي او غږ ي پرې وکړ:
پيوتر ،پيتروي ه !خوانوفينڅين هېس ونه يوريده.
ياوربيا وويل :
ستره قوماندانن !ه ه وموسهېد او تصهور يه کهاوه چه پهه دې خبهره بهه ه هه ههرو مهرو
راوي

شي .او په ريتيا هم په خهولن که مهروړل شهوى سهر ،سمدالسهه

رالوړ شو.
دکانوفنيڅين په يکل او مالګينه څېهره که چه غومبهورت يه لهه
تب تل سره اويتي وو ،د ه ه خوبول مسهتي او ويښهتيا چه سهخته
نا ان وله برېښېدل ،ره ګ شول ،خهو ناڅاپهه ورېږديهد ،ټکهان يه وخهوړ
او څېرې آرام حاالت پيدا کړ .دشمه له رهها نهه يه سهترګ وبرېښهېدې
او په تلوار ي وپويتل:
 يه ! خبره څه ده ؟ دچا ګزارا دى ؟ددې پهه لهړ که چه افسهر تهه غهوږ و ،ليهل يه پرانسهت او ه هه يه
ولوست .ه ه ي ال ترپايه لوستلی نه و چه خپله پښه يه چه وړينه
جوراب ي اغوست وې ،پهر ځمکهه کېښهودې او دبهوټ پهه پښهو کولهو
ي پيل وکړ .بيا ي خپله دخوب خولن له سره پورته کهړه ،د خپهل ټيهل
(ش ي

) ويښته ږمنځ کړل او خپله پوځي خولن ي پرسر کړه.
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ته خو ژر راغل  ،درځه چ جاللتماب ته ورشو !کانوفيڅين  ،سمدالسه پوه شو چ رارسهېدلی خبهر ډېهر مههم دى او
په رسولو ک ي بايد ځن ونه شي.
دايه کار و او که بد ،په دې اړه ي هېس فکر ونهه کهړ .ه هه تهه دا ههېس
مهمه نه وه .ه ه دجګړې ټولو چاروته  ،نه دمنطهق او تفکهر بلکه پهه بهل
ډول کتههل .د ه ههه پههه روا ک ه يههوه ژوره او نهها ويههل شههوې ع يههده وه او ده
باور درلود چ ټول چارې به سم شي ،خو په دې بهاور بايهد بهاور ونهه
شي .ده به ويل چ په دې خبره ههېس بهاور پهه کهار نهه دى بلکه يهوازې او
يوازې بايد کار وشي .ه ه کار کاوه او دا کار يه داسه کهاوه چه خپهل
ټول توان او قوت ي تهر ه هه ځهاراوه .پيتهر پېتهرويچ کهانوفنيڅين ههم د
دوختورف په شهان ،تها بهه ويهل ،يهوازې د نزاکهت لهه مخه د ٠۳٠5کهال د
اتالنههو پههه ډلههه ک ه نيههول شههوى و .ه ههه اتههالن لکههه :بههارکلي ،ريفسههکي،
ايرمولوف ،پالتوف او مهيالرادوويچ وو .ه هه ههم د دوختهورف پهه څيهر
دلههږ اسههتهداد او لههږو اطالعههاتو خاونههد بلههل شههوى و .کههانوفنيڅين هههم د
دوختورف په څير هېڅکله دجګړې کړنالرې نه جهوړول  ،خهو تهل بهه پهه
ه و ځايو ک و چ ترټولو نه زيات سختن او کهړکيچ بهه و .تره هه چه
دکشف نوکريوال جنرال ټاکل شوى نه و ،تل به ي  ،آن د ويدو کېهدو پهه
وخت ک هم د کوټ دروازه پرانيسهت وه .ه هه سپاريهتنه کهړې وه چه
دهر ريبار د رارسېدو پهه وخهت که دى راوي

کهړت .دجګهړې پهه وخهت

ک به تل تر اور الندې و او له همدې کبلهه بهه کوتهوزوف ،ه هه مالمتهوه
او ډاريده به چ کوم کار پس ي ولېږت  .ه ه هم کټ مهټ د دوختهورف
په څير د ماشين ه ه غوره پرزه وه چ له شهر او شهور او کهړ او کهړو
نه پرته ي خپل کار کاوه.
کههانوفينڅين چ ه پههه ه ههه تپههه تيههاره او لمدبنههه شههپه ک ه لههه خپل ه
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جونګړې راووت ،تندى ي د ه ه درد له امله تريو کړ چ په ککر ک
ي د ناوړه خيالونو د ګرځېدو له امله ،احسا ساوه .ه هه پهه دې اړه فکهر
کاوه چ پهه سهتره قومانهدانن که بهه اوس لهوړ پهوړې چهارواکي ،ددې
خبر په اوريدو ،څه اله ګولهه جهوړه کهړت ،پهه تيهره بيها بينيګسهين چه د
تاروتين تر جګهړې وروسهته  ،لهه کوتهوزوف سهره غويهه او چهاړه شهوت
وو .ه ه فکر کاوه چ ه ه به ددې خبر په اوريدو څه کوت ؟ څهه نانهدر
به پيل شي ؟ څه قوماندې بهه ورکهړل شهي ؟ او څهه سپاريهتن بهه نهاوړې
وګڼل شهي ؟ کهه څهه ههم دى پهه دې يهه پوهېهده چه لهه دې نهه پرتهه هرڅهه
ناشوني دت ،خوبيا هم دغو احساساتو دى ډېر زوراوه.
په ريتيا هم کله چ ه ه د خبر د رسهولو لپهاره د جنهرال تهول  ،کهوټ
تهه ورننهوت ،تهول سمدالسهه ه ههه جنهرال تهه چه لههه ده سهره پهه کوټهه که
اوسېده ،د خپلو خيالونو او تصوراتو په ويلهو پيهل وکهړ ،کهانوفينڅين
چ ه پههه پټههه خولههه ه ههه تههه غههوږ غههوږ و ،ناچههاره دې تههه اړوت چ ه ورتههه
ووايي:يه به دا وى چ ژر تر ژره جاللتماب ستر قوماندن ته ورشي.
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کوتوزوف ،د ټولو نورو سهپين ږيهرو پهه څيهر دشهپ لهږ ويهده کېهده،
ه ه به د ورځ تل خو ناڅاپه څوشېب سترګ پټ کړې .دشپ بهه ه هه
پرته له دې چ دريشي وباسي ،پر خپل کټ وغځېهد او زيهاتره وخهت بهه
ي سترګ همداس ره خو په فکرونو ک به ډوب و.
اوس هم همدغه شان پهر خپهل کهټ غځېهدلی او خپهل درونهد او لهوى
سر ي په خپلو څوربو السونو که کلهل نيهولی ،پهه خيهالونو که ډوب
او په هماغ يوې سترګ ي تپ تيارې ته کتل.
له ه ه وخته چ بينيګسهين لهه ټولهواک سهره دليکونهو ،ليکهل پيهل
کړت وو او په قوماندانن ک تر ټولو نه واکمهن چهارواکی ګڼهل کېهده لهه
ستر قوماندان سره ي له مخام کېدونه ډډه کوله .کوتوزوف ههم آرامهه
او په کرار شوى و او چا ه ه ته نه سپاريتنه کوله او نهه يه دې تهه اړاوه
چ خپل پوځونه ب ګټ جګړې ته قومانده کړت .ه ه له ځانسره پهه دې
اړه فکر کاوه چ د تهاروتين تهر جګهړې او ترجګهړې نهه يهو ور مخکه
پېښو نه چ ال تر اوسه ي غمړلی اغيز پهات و او دى يه زوراوه ،بايهد
دعبرت درس او پايله اخېستل شوت وت.
کوتوزف فکر کاوه:
 ه وى بايد په دې پوه شي چه زمهوږ لهه خهوا د يرغهل پيهل بهه ،بهرىونه لرت .زغهم او وخهت زمها پيهاوړت جنګيهاالن دت .ه هه پهه دې پوهېهده
چ شن مڼ بايد له څانګو را ونهه شهکول شهي  .،مڼه چه پخه شهي،
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ه ه خپله رالوېږت .که مڼه له ون خامه راوشکول شي ،هم مڼه خرابېهږى
او هههم غايهههونه برېښهههوت .ه ههه د يهههوه تبربهههه لرونکههي او عمهههر خهههوړلي
يکارت په څير په دې پوهېده چ ځناور ټپهي دى ،داسه چه يهوازې د
روس ملت په خپل پياوړتيا او ځيرکتيا کوالى شي ه داس څهوک ټپهي
کههړاى شههي ،خههو دا ال پههه ډاګههه نههه وه چ ه دغههه ټ ه مرګنههی دى او کنههه ؟
کوتههوزوف ،د نههاپليون دځههانګړو اسههتازو ،لوريسههتون او بيههرتيليم پههه
رارسېدو او د خپلو جنګيالو له خبرونو نه ،څه کم په دې ډاډمهن شهوى و
چ ه ه مرګنی ټپي شوى دى ،خو دا بايد په ډاګه شهوى واى او ويهل بهه
ي چ ددې چارې لپاره بايد لبر وشي.
کوتوزوف ،له ځانسره وويل :
ه وى ټول غواړت تر هر چا دمخه ور ودانګي او وګورت چ يهکارڅنګههه مههرت ،مګههر لههبر وکههړﺉ ،هههر څههه بههه وګههورﺉ ،ټههول يههودن او
برېدونه ،خو دا ټول دڅه لپاره ؟ نو دا ټول دڅه لپهاره ؟ ټهول غهواړت ځهان
ويههي ،ه ههوى ټههول غههواړى برېههد وکههړت ،لههه جګههړې نههه خونههد واخلههي او
امتيههاز تههر السههه کههړت .داسه برېښههي چه ه ههوى لههه وينههو خونههد اخلههي،
ه وى ټهول ه هو ماشهومانو تهه ورتهه دت چه څهوک د ه هوى لهه خبهرو او
کړو نه ،نه پوهېږت ،دا ټول ا او ډب ول او دڅهه لپهاره و ،ځکهه ه هوى
ټول غواړى دا په ډاګه کړت چ دوى څومره يه جنګېږت  ،خواوس خبره
په دې ک نه ده.
څه ب سارت ،يکلي وړانديزونهه او کهړنالرې دت چه دوى ټهول يه
ماته نه وړاندې کوت .ه هوى فکهر کهوت چه کلهه دوى دوه درې واره څهه
تصادفي کړنالرې جوړې کړت(ه ه پهوځي کهړنالره وريهاده شهوه چه پهه
پترزبورګ ک ي جوړه کړې وه)ټول چارې به جهوړې وت ،حهال دا چه
دتصادفاتو ون ه خورا زياته وت.
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دې جړې پويتن ته څوک ځواب ويلي نهه شهي چه ايها د برادينهو پهه
جګړه ک ديمن ليدلی ټ مرګنی و او کنه ؟ دا يهوه مياشهت کوتهوزوف
هم دې خيالونو ډوب کړى و .له يو پلو فرانسويانو مسکو النهدې کهړى و
او له بله پلوه کوتوزوف دا په ډاګهه احساسهول  ،ه هه ګهوزار چه ده او د
روس ټول اول

ديمن ته ورکهړى دى ،بايهد مرګنهی وت ،خهو دې خبهرې

بياهم ثابتول غويتل.
په دې توګه دى يوه مياشت سترګ په الره پات شو ،څهومره بهه چه
وخت زيات تيريده ،په هماغه ک ه به ي زغم کميده  .هره شپه به چ پهر
خپل کټ پريوت ،ه ه څهه بهه يه کهول چه ځوانهو جنراالنوبهه کهول او دا
ه ه څه وچ ده به تل د ه و له امله ه ه ځوان جنهرال غنهدل او يهکنځل.
ده به هم خيال پلو واهه چ د کوم تصادفی پېښ له امله نهاپليون وژلهي
شوى وت .ه ه به دځوانانو پهه څيهر خيهال پلوونهه وههل  ،خهو دده او ه هو
دخيال پلوونهو تهرمنځ تهوپير پهه دې که و چه ده بهه پهه دغهو خيهالو که
کومههه پريکههړه نههه کولههه ،کههه څههه هههم دده ددغههو خيههالونو شههمېر لههه يههوه نههه
نيههول  ،بيهها تههر دوو او تههر زرګونههو پههورې وو .څههومره بههه چ ه دى پههه دې
خيالونو ک ډوبيده ،په هماغه ک هه بهه ددغهه خيهالونو تصهور زياتېهده.
ه ههه بههه د نههاپليون د ټههول پههو يهها يههوې برخه دخوځههون بېالبيههل ډولونههه
تصورول:
 دسارت په توګه د پترزبورګ پلو ته ددغه پو ورخوځېدل ،پر يارد کېدونکي مخام يرغل يا د ه ه کالبندول  ،آن په دې اړه بهه يه فکهر
کاوه چ ناپليون به دده خپله وسله دده پرضد کاروت( له ه ه څه نه چه
دى له ټولو نه زيات ډاريده) .ده به فکر کهاوه چه نهاپليون بهه پهه مسهکو
ک پات اوهلته به ځاى پر ځاى شي .او کله کله بهه دې اندېښهن زوراوه
چ د ناپليون پو به د ميدين او يوخونوف ،سيمو تهه بهه شها والړ شهي،
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خو يوازينی څه چ ده ي اټکل نه شو کوالى ،هماغه پې

شول ،يهنهی

له مسکو د ناپليون د وتلو نه وروسهته د نهاپليون د پهو لهه الهه ګهول او
سر سامتوب نه ډک لومړ لس ورځ وې.
دا د ناپليون د پو ه هه خوځېهدا وه چه د فرانسه د پهو دبشهپړې
نابود او تاال واال کېدو الره ي آواره کړه .دا ه ه څه وچ کوتهوزوف،
آن د ه ه تصور هم نه شو کوالى.
دبروسهه  ،د پهههو پهههه اړه د دوروخهههوف ګهههزارا ،د نهههاپليون پهههو د
خوار او دربدر په هکله دپارتيزانو خبرتياوې او ه ه آوازې چه لهه
مسهکوه د فرانسههوت پهو د وتلههو پهه بههاره که خههورې وې .دې ټولههو ددې
مهنههی لرلههه چ ه دفرانس ه پههو مههات شههوى ،د وتلههو الره لټههوت او ځههان
تېښت ته برابروت ،خو دا يوازې تصهورات وو او آوازې چه د ځوانهانو
د بوختيا لپاره وت ،نه دکوتوزوف لپاره .ه ه د خپل شپيته کلن ژونهد د
تبربو له برکته په دې پوهېده چ تبربه ژونهد کهوم لهور تهه سهيخه وت.
ه ه په دې پوهېده ،که يوڅوک ديوې خبرې پلهوت يها غويهتونکی وت،
څومره به ه ه وکوالى شي ،ه ه په خپله خويه بدل کړت .داس يه بهدل
کههړت لکههه دى ي ه چ ه غههواړت او دده خويههه وت .او همدغههه کسههان پههه
څومره آسانن د خپل خوين څه ته م اړاوت .له دې کبله ههر څهومره بهه
چ ه ه له دغو آوازو او تصوراتو سره لېوالتيا يودله ،ده بهه ځانتهه پهه
هماغه ک ه ډاډ ورکاوه چ ه ه ونه مني .دغو خبرو ،د ه ه ټهول روا او
روان په ځان اخته کړى و .هر ه ه څهه چه دغهو خبهرو پهورې اړه نهه لرلهه،
دده لپاره ههېس ډول پهه زړه پهورې نهه وه .دسهترې قومانهدانن لهه مشهرانو
سره دده جرګ مرک  ،ه ه ليکونه چ له تاروتينهه يه مېهرمن سهتايل،
ته ليکل .درومانونو لوستل ،د وياړونو بښل ،له پترزبورګ سهره لکينهه
او ه و دليکنو او اخېستنه او داس نور او نور دده لپاره د ژوند پهه به
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مهنی خبهرو بهدل شهوې وې ،خهو دفرانسهويانو ماتهه چه يهوازې ده يه
اټکل کړى و ،دده د زړه يوازينن لېوالتيا او خوشالی وه.
داکتوبر دمياشت د يوولسم په شهپه يه  ،سهر پهه الس اېښهی و او
په همدې اړه په خيالونو ک ډوب و.
په ګاون کوټه ک د ټول ،کانوفنينڅين او باالخويتينوف د ګهامونو
غږ واواريدل شو.
فليدمارشال پره و غږ وکړ:
 هاى ،څوک ياستئ ؟دننه راشئ ! راځي ! څه خبرونو دت ؟
تر ه ه چ چوپړ شمهه لګوله ،جنرال تول ،دليل ټوله موخه ه ه ته
وويله.
کوتوزوف وپويتل:
 دا ليل چا راوړى دى ؟خو چ کلهه شهمهه رويهانه شهوه ،تهول  ،د سهتر قومانهدان د سهړې او
ناخوځنده څېرې نه ټکان وخوړ.
په دې ک هېس شل نه شته ،جاللتمابه !ورغږ کړﺉ ! ورغږ کړﺉ چ دلته راشي !کوتوزوف ناست و ،يوه پښه ي الندې ځوړنده کړې وه ،بله پښه يه
داس خپل ځان الندې ورټوله کړې وه چه خپلهه پړسهېدل  ،لويهه ګېه ه
ي پره ه ور اېښ وه .خپله جهوړه سهترګ يه الپسه ددې لپهاره تنګهه
کړې وه چه د دوختهوروف لهه خهوا رالېهږل شهوى اسهتازى ،يهه وګهورت.
داسه يههکاريده چ ه ه ههه غويههتل  ،د ه ههه پههه بشههره ک ه  ،د ه ههه پټ ه
اندېښن ولولي.
د خپل کمي

پرانت ګريوان ي  ،دټټر پهر سهر راټهول او وتهاړه او پهه
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آرامه او عمر خوړلي آواز ي دوختوروف ته وويل :
 وايه ! وايه ګرانه ! راواندې شه ! رانېهږدې شهه ! وايهه څهه خبهر دىراتههه راوړى دى ؟ يههه ! وايههه ،نههاپليون لههه مسههکوه الړ ؟ دا ريههتيا دى،
څنګه ؟
باالخويتينوف لومړى ټول ه ه څه ،پهه ههر اړخيهزه توګهه ده تهه وويهل
چ ده ته ي د ويلو سپاريتنه شوې وه.
کوتوزوف د ه ه خبره پريکړه:
 وايه ،ژر ژر ي وايه ! دا کرار کرار غږيدل دى ،اور را لګوت.بههاالخويتينوف ،خپلهه خبههرې پههاى تههه ورسههول او الريههو ونهه تههه
سههترګ پههه الره چهه شههو .جنههرال تههول ،غويههتل چهه څههه ووايههي ،خههو
کوتوزوف ي خبره پرې کړه .ده خپله غويتل څه ووايي ،خهو ناڅاپهه يه
بشره بدله او ګونځ ګونځ شوه  .الس ي د تهول ،خواتهه وروغځهاوه ،
م ي بل خواته واړاوه او د خپل کوټ پلهو تهه يه چه يهو شهمايل پهه
ک راځوړوند او تر نورو برخو څه تياره غوندې وه ،ور کتل.
السونه ي پر يو بل کېښودل او په رېږديدونکي آواز ي وويل :
 لويه خدايه ! زموږ خال ه ! تاسو زموږ دعا ومنله !روسههيه دې وژغورلههه ! تهها نههه مننههه او شههکر کههوم .لويههه خدايههه ! لويههه
خدايه !
او وې ژړل.
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د دغههه خبرلههه اوريههدو نههه ،بيهها دجګههړې تههر پههاى تههه رسههېدو پههورې
دکوتوزوف ټول هل ځل يوازې ددې لپاره وې چ که زور وت ،که پهه
هيلو ،ځيرکن يا زاريو  ،دديمن پر پو چه پهه خپهل سهر د تبهاهن پلهو
روان و ،د خپل پو د ب ګټ يرغل او نښت مخه ونيسي.
دوختهوروف ،دکمکههي يارسهالو پلههو تهه ځههي  ،خهو کوتههوزوف د ټههول
پهههو خوځهههون کهههرار او آرامهههوت ،دکالوژسهههکايا د پرېښهههودو قومانهههده
ورکههوت ،ځکهههه لههه ه هههه ځايههه وتهههل ،پههه پههوره توګههه شهههوني برېښهههيده.
کوتهوزوف ،پههه هرځههاى که شههاتل کهوت ،خههو ديههمن د ه ههه شههاتل تههه
انترار نه باسي ،ه ه شاته تښتي ،چور مخالف خوا ته.
د ناپليون تاري ليکونکي موږ تهه پهه تهاروتين او کمکهي يارسهالو
ک د ه ه جګړيز ماهرتونو انځورونو باسهي او دا تصهور وړانهدې کهوت
او وايي که ناپليون د روس يه فصل لرونکي ،حالل لرونکهي جنهوبي
والياتو ته ورننوتالى واى ،څه به پې

شوى و ؟

خههو دوى دا نههه وايههي چ ه هههېس شههي او هههېس څههوک  ،ددغههو جنههوبي
حالل راوړونکو والياتو دتل خن نهه وو(ځکهه روسهي پهو دغهه الرې
ازادې پريښ وې)دغه مورخين دا هېروت چ نهاپليون ههېس شهي ځکهه
نه شو ژغورلي چ د ه ه پو په خپلهه ال هماغهه وخهت دځهان ت دبهاهن
شرايل برابر کړت وو .ځکه دغه پو پر مسکو له ولک سره سم د خهوړو
او کههالو ب ه سههارې زېرم ه تههر السههه کههړې ،نههه يههوازې دا چ ه وې نههه شههو
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کوالى ه ه وساتي بلک ه ه ي تر پښو الندې تاال واال کړې .ه هه پهو
چهه سميلينسهههل تهههه پهههه رسهههېدو ،ددې پهههر ځهههاى چه ه دغهههه نهمتونهههه
وويشههي ،پههر ه ههوى ي ه شههوک ګ ه ې کههړې .نههو دغههه پههو کالوژسههکايا
واليت ته په رسېدو څنګه او ناڅاپه کوالى شهول ،سهم خلهل شهي ،حهال
دا چههه د کالوژسهههکايا اوسهههېدونکي ،هماغهههه شهههان روسهههان و ،لکهههه
دمسکو اوسېدونکي .لکه هماغه شان چه پهه مسهکو که اورونهو يهار
سوځاوه ،هلته هم اورونو هرڅه سوځول.
دغه پو هېس چېرې او الال الالا کېدونکی نه و .ه هه دبهارادينو
له جګهړې نهه نيهول بيها دمسهکو تهر تهاالن او غهال پهورې ،پهه ځهان که د
ماتولو او خوساکولو کيمياوت ځانګړتيا لرله.
دغه وګړت ،دپخواني پهو پوځيهان لهه خپلهو مشهرانو سهره ،پرتهه لهه
ه هه چه خپلهه پهوه شهو ،ههر څهوک هرچېهرې ا و ههر پلهو تښهتېدل ( خپلهه
ناپليون او بل هر سرتيرت)يوازې يوه هيله لرله ،ه ه دا چ دى په خپلهه
دغه ګ وډ حالت نه ،چ په پوره توګه په ه ه نه پوهېدل چه څهومره ژر
کېږت ،ځان وباسي.
يوازې له همدې کبله و چ په کمکهی ياروسهالو که دجګړيهز شهورا
په جوړه شوې غون ه ک  ،د جنراالنو دنرر غويتن په لړ ک چ هر چها
خپل اند څرګنداوه ،کله د ساده سرتيرى موتن وغږيد  ،د ه هه نرهر ،به
قدره نرر وګڼل شو ،که څه هم د ه ه نرر د ټولهو پهه زړه که و او ه هه پهه
ډاګه څرګند کړه او وې ويل چه څهومره ژر کېهږت ،بايهد ژر تهرژره لهه دې
ځايههه ووزت ،ټولههو خولههه پټههه کههړه او هههېس چهها ،آن نههاپليون ددغههه ترخههه
ح ي ت په وړاندې چ ټولو ماته خوړل ده ،څه ونه ويل. .
که څه هم دوى ټول د وتلو په اړتيا پوهېهدل ،خهو دتېښهت منهل دوى
ته شرم برېښېده .يوازې يهو بهېرنهی ټکهان پهه کهار و چه دغهه شهرم مهات
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کههړت او دغههه ټکههان د اړتيهها پههه وخههت ک ه راپيههدا شههو او دا د ټولههواک د
راننوتلو په وخت د (ټولواک دهورا) نارې وې.
بلهه ور تهر جګړيههزې جرګه وروسهته نههاپليون ،سههار وختهي پههه دې
پلمه چ غواړت د جګړې لومړ کري  ،ه ه هم پخوانن او راتلهونک
کريهه وګههورت .ه ههه لههه خپلههو مارشههاالنو او چوپړانههو سههره يوځههاى د
سرتيرو په منځ ک  ،د ه و منځنن کري ته ورغي .يرغلګر قزاقان چ
د تههاالن او غنههايمو پههه خيههال ک ه و ،ټولههواک تههه خههورا نېههږدې شههوت او
کهوالى شههول ،ه ههه اسههير کههړت .خههو ه ههوى  ،ټولههواک اسههير نههه کههړ .ځکههه
ددوى حهههرص د ه هههه دژغهههورن سهههب شهههو .يهنهههی هماغهههه څهههه و چه ه د
فرانسهههوت پهههو د تهههاال او تبهههاهن سهههب شهههوت و .ه هههوى د نهههاپليون د
اسيرولو پرځاى  ،غنايمو او تاالن ته مخه کړه او ناپليون ځان له دوى نه
وژغوره.
کلههه چ ه د دون زامنههو(قزاقههانو)کههوالى شههول ،ټولههواک نههاپليون ،د
خپل پهو پهه مهنځ که اسهير کهړت ،دا څرګنهده شهوه چه ه هه لهه چټکه
تېښهت پرتهه  ،ه هه ههم لههه خهورا نېهږدې الرې نهه ،بههل څهه کهوالى نهه شههو.
ناپليون چ هم له خپل ه ه راوتله څلويښهت کلنه خېټه سهره ،نهور
ه ههه پخههوانی چمتههوالي او زړورتيهها نههه لرلههه  .،پههه دې خبههره پههوه شههو.
دقزاقانو نه پيدا شوت ډار چ ناپليون يه پسه اخسهتی و ،سمدالسهه
ي د سرتيرى موتن خبره ومنله او دتاري ليکونکو د وينها لهه مخه يه
دسميلينسل پلو خپل پو ته دشاتل قومانده ورکړه.
دا چ ناپليون د موتن د سرتيرت ونيا ومنله او پو ي شا ته تل ته
اړوت .د ه ههه دپريکههړې دليههل نههه و بلک ه پههر ټههول پههو که د ه ههه اغېههز
کهههوونکي قهههوت دليهههل و چه ه ه هههوى يه ه د موژاسهههکي د واټ پهههر لهههور
خوځاوه او هم مهاله ي پر ناپليون هم اغيز کړى و.
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٠۳
کله چ انسان په خوځېدا ک وت ،ه ه تل ددغه خوځېدا لپهاره يهوه
موخه ټاکي .ددې لپاره چ انسان وکوالى شي د زرو( )٠555ورستو مهزل
ووهي ،بايد هيله مند واوسي او فکر وکړت چه دغهه مهزل تهه د رسهېدو
سههره بههه يههو يههه او پههه زړه پههورې څههه تههه رسههېږت .ه ههه بايههد دداس ه يههوې
نيکمرغ مين تصور وکړې چ په ده ک دتل تلوسه راوتخنوت.
د فرانسويانو لپاره  ،دغه مينه ،ديرغل او پرمختل په وخت ک  ،د
مسکو الندې کهول او د وتلهو او شها تهه تهل پهه وخهت که خپهل وطهن تهه
بېرته رسېدل و ،خو وطن ډېر ډېر لرې و .او د ه ه مسهافر چه زر ورسهت
مزل ي تر مخه دى ،دې ته اړوزت چه خپلهه موخهه او تکهل هېهر کهړت او
ځانته ووايي:
 تر څلويښهت ورسهت مزلهه وروسهته نهن بايهد  ،ددې شهپ د تيرولهوځههاى تههه ځههان ورسههوت .لههومړى مههزل ،دده د ويههده کېههدو ځههاى چ ه دده د
وروستي مزل نښ او موخه تتوت او دمسافر ټول هيل اوغويتن په
ځهههان کهه رامهههروړت .ه هههه هڅهههه او هانهههد چهه پهههه ههههر انسهههان کهه جهههال
راڅرګندېږت دپرګنو په ډله ايز خوځون ک الپس ډېرېږت. . . .
دفرانسههههويانو لپههههاره د سيمولينسههههل پههههه پخههههوانن الرې بېرتههههه
خوځېدل ،وروستی ارمان ددوى خپله مېنهه او ه هه ههم خهورا لهرې وه او
نېږدې موخه چ د ټولو په ارمان بدله شوې وه ،دسيمولينسهل يهار و.
دغه يار ته د هيله مند مزل پهه توګهه کتهل ،نهه لهه دې کبلهه وچه پهه ه هه
ک  ،داړتيا وړ نهمتونه او نهوت رارسهېدلي پوځونهه پريمانهه وو(کهه څهه
هم د پو مشرانو خپلو وګړو ته دغه شان وعهدې نهه ورکهول  ،بهرعک
5522

آن خپلههه نههاپليون هههم پههه دې پوهېههده چه خههواړه او کههالي هلتههه زيههات نههه
دت) بلک ديوه هيلمنهد مهزل پهه څيهر دسيمولينسهل ټاکنهه لهه دې کبلهه
وچ  ،ددغه ارمان ټاکن دوى ته دا تهوان وربايهه چه وړانهدې الړ شهي
او دريتينو محروميتونو خوند وګهورت .ه هوى ټولهو ،ه هه کسهان چه
پوهېدل او ه ه ي چ نه پوهېدل ،په يهوه ک هه ځهان پهه دې تيهر اېسهتل
چ دسيمولينسل پلو ته تهل  .،دوى نيکمرغهن مېنه تهه رسهوت ،نهو
ځکه ټولو ه

خواته هڅه کوله.

فرانسويانو لوي الرې ته په رسېدو سره ،په حيرانوونک پياوړتيا
او ب سارې چټکن د خپل تصهور شهوت ههدف او مهوخ پلهو پهه تېښهته
وو .ددې ترڅنهههل پهههه ډلهههه ايهههزه  ،يهههو آواز او د يه هو مهههزل پلهههو تهههه تهههل ،
فرانسويانو ته ستر قوت وربايه .د ه وى يووالي يو بل علت ههم درلهود
او ه هههه علهههت دفرانسهههويانو ګه ه شهههمېروالي وو .د ه هههوى هماغهههه به ه
شههمېروالي ،ګههواک د فزيههل د پههوه دجهها ب دقههانون پههر بنسههټ ،د
ه وى هر يوجال جال ،دځان خواته ورکشاوه او سره يهو ځهاى کهول يه  .د
ه وى سل زره کسيزه ډله ديوه ستر دولت په څير يو ځاى خوحېدل.
ددغ ډل هر يوه ،يو ارمان درلود او ه ه دا چ اسير شي او په دې
ډول ددغ بدمرغن له وحشته ځان وژغهورت .کهه لهه يهوې خهوا ،دههدف
او مزل پلهو ،دسيمولينسهل پلهو تهه دډلهه ايهز قهوت ،د ه هو هريهو ،يهوه
لورې ته ،خوځون ته هڅول ،نو له بل خوا کله چ يو پو نه شي کهوالى
ځان ډله ايز اسارت ته وسپارت ،که څه هم فرانسويانو له ههرې شهېب نهه
جال ګټه اخېسته چ يو بل نه جال او په هرپلمه چ کېږت ،ځان روسهانو
ته ورتسليم کړت .دغه پلم ه وى ته تهل پيهدا کېهداى نهه شهوې .هماغهه
ب شمېروالي ،ډله ايز خوځون او دخوځون چټکتيا ه وى له دغو پلمهو
بهه برخهه کههول .او دفرانسههويانو ددغههه پرګنيههز او بهه شههمېره وګههړو د
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خوځون دقوت درول او اېسارول ،نه يوازې د روسانو په واک که نهه و،
بلک دغه کار ي ناشونی کاوه  .،له ټاکلی برېده د يوې چهارې تيريهدل،
او ديو بل څيز ټوټه ټوټه کېدل د دجالتوب بهېر چټکولي نه شي. . .
کههه هرڅههومره تودخههه زياتههه کههړو ،د واورې يههو غونهه ارى ،نههه شههي
کېداى په يو وار اوبه شي  ،خهو ددې لپهاره چه ه هه واوره اوبهه شهي ،د
ه ه لپههاره يههو ټههاکلی وخههت پههه کههار دى .ځکههه بههرعک

هرڅههومره چ ه

تودخه زياته شي ،واوره الپس سختېږت.
دروسي پوځيانو په ډله ک  ،له کوتوزفه پرته ،بل څوک پهه دې خبهره
نه پوهېدل .کله چ دسيمولينسل لهه الرې دفرانسهوت پهو تېښهته پهه
ډاګههه شههوه ،دکههانوفينيڅن داکتههوبر ديوولسههم شههپ اټکههل پههه ريههتيا
کېههدو شههو .د پههو ټولههو مشههرانو غويههتل ځههان ويههيي ،مېړنههي شههي،
دديههمن دتېښههت خن ه شههي ،اسههيران ونيسههي ،برېههد وکههړت او ديرغههل
غويتونکي وو.
کوتوزوف په خپل قوت(دهر قومانهدان دغهه قهوت چنهدان زيهات ههم
نه)هڅه کوله چ ديرغل مخه ونيسي.
ه ه نه شو کوالى ه ه څه ،ه و ته ووايي چ نن ي موږ وايو:
 ول جګړه ؟ ول دفرانسويانو دتېښت مخه تهه خنه واچهول شهياو خپل خلل او به شهمېره بدمرغهه فرانسهويان ووژل شهي ؟ وله ؟ دې
ټولهو تههه څهه اړتيهها ليهدل کېههږت چه ددغههه پهو يههو پهه درېيمههه برخهه  ،لههه
مسکوه د يازما ،تر سيم پورې  ،دالرې په اوږدو ک  ،په خپل سر وژل
شوت او تاالن شوت دت  .دا کار دڅه لپاره کېږت ؟
خو ه ه د خپل عمر خهوړلي ژونهد دتبربهو لهه برکتهه ،ه هو تهه داسه
خبرې کول چ ه وى نه شو کولي په ژونهد که ههم ،پهر ه هو پهوه شهي .
ه ه ،ه و ته د زرين پله په اړه خبرې کهول ( .ه هه پهل چه تښهتېدونکي
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ديههمن پههرې تيههر شههي)ه ههوى پههر ده خنههدل ،پههر ده يه لهنههت وايههه ،داړې
ورته جينګول  .دا خوا ه ه خوا ي ټوپونه ورته اچول او دمړه ځناور پهر
شا او خوا ګڼه ګوهه جوړوله او په ځانستاينو ک ډوب وو.
د ويازما سهيم تهه نېهږدې ،ايرمولهوف مهيالدراويچ ،پالتونهوف او
ځېنو نور چ فرانسويانو ته نېهږدې شهول ،نهه يه شهوکوالى د خپهل غهچ
اخستونکي احساس مخه ونيسي او دد وو فرانسوت پوځونهو مخه تهه
ور ونههه دانګههي او تههاال واال ي ه نههه کههړت .ه ههوى لههه خپلههو دغههو کههړو نههه،
دکوتوزف دخبرولو لپاره  ،ه ه ته يو پاکت ولېهږه او دليهل پرځهاى يه
په ه ه ک سپين کاغذ کېښود.
دکوتههوزوف د ټولههو هڅههو سههره سههره چ ه لههه برېههد نههه يه د خپههل پههو
مخنوى کاوه ،بياهم د ه ه پو پهر ديهمن برېهد وکهړ او د ه هو دتېښهت
مخه ي ونيولهه .پلهو غونه ونو ،ه هه شهان چه کيسه کهوت ،د ډههل او
ن ارې په غږيدوک پر ديهمن يرغهل وکهړت ،وې وژل او پهه زرګونهو تنهه
خپل کسان ي له السه ورکړل.
ه ههوى دهههېس چهها الره بنههده نههه شههو کههړاى ،څههوک يه تههاال واال نههه شههو
کړاى او فرانسهوت پهو دغهه ګهواچ  ،الپسه راټهول او پهه اتفهاق کهړ او
هماغههه شههان کههرار کههرار پس ه اوبههه کېههده او دسيمولينسههل پلههو ي ه د
خپل تباهن مزل واهه.
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٠

دبارادينو جګړه ،تر ه

وروسته پهر مسهکو ولکهه او به لهه کهوم

نښت د فرانسويانو تېښته ،دتاري لهه خهورا اغيهز بښهوونکو پېښهو نهه
يوه پېښه ده.
ټول تاريخي پوهان پهه دې خبهره يهوه ژبهه دت چه د خلکهو او ددولهت
بهرنههن چههارې او دريههځ او د ه ههوى پههه اړه د ه ههو خپههل منځههن شههخړې،
دجګړو په توګه راڅرګنهدېږت .پهه دغهو جګهړو که د وړو يها سهترو بريهو
پايل د دولت او خلکو سياسی واک يا زياتوت او يا کموت.
دا به ډېره د تهب او حيرانتيا وړ برېښي چ څنګه کوم يهو پاچها يها
امپراتهور لههه بهل پاچهها يهها امپراتهور سههره وران شههوى ،پوځونهه يه راټههول
کههړى ،پههر ديههمن ي ه ور دانګلههي  ،پههر ه ههه بريههالی شههوى ،د ه ههو درې ،
پنځه يا ل

زره کسان يه وژلهي او د خپهل دغهه بريهد لهه املهه يه پهر يهو

ملههت او د ه ههه پههر څههو ميليونههو وګههړو ولکههه ټينګههه کههړې ده ،خههو دا د
پوهېدو وړ نه ده چ څنګه د يوه پو د مهات لهه املهه چه د ه هه ملهت د
وګړو سلمه برخه ده ،د ه ه ټول ملت دالندې کولهو سهب کېهږت .دتهاري
ټهههول شهههواهد (تهههر ه هههه ځايهههه چه ه مهههوږ تهههه څرګنهههد دى)ددې واقهيهههت
څرګندونه کوت چ پر يوه ملت دبل ملت کمکهی يها سهتر پهوځي بهرى ،د
ه ه ملت د يووالي او ناتوانن نښه نه ده .د يهوه ملهت پهو مهاتېږت او لهه
ه ه سره هممهاله د بريالی ملت ح وق پر جګړه بايللی ملهت غهوره والهي
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پيدا کهوت او د پهوره مهات پهر وخهت که خهو مهات خهوړلی ملهت چهور د
بريالي ملت له خوا الندې کېږت.
داتل (د تاري په اوږدو ک )همداس وه .له لرغونو زمهانو نهه تهر ننهه
پورې ،د ناپليون ټول جګړې د ددې دود څرګندونه کوت .څومره چه د
اتري

پو ماتېږت ،په هماغه ک ه اتري

له خپلهو ح وقهو به برخهه او

پر ه و فرانسهوت ح هوق الپسه خهورېږت .د (اينهوى) او(ايوريشهت)پهه
سيمو ک د پروس خپلواکي پاى ته رسوت.
خو ناڅاپه ،پهه ٠۳٠5کهال که دمسهکو پهه څنه و که د روس پهر پهو
برى مومی ،مسکو النهدې کهوت ،خهو تهر دې نهه وروسهته ،پرتهه لهه نويهو
جګړو ،نه يوازې روسيه نه نابودېږت بلک دفرانسي شهپيته زريهزه پهو
تاال واال او تر ه ه وروسته ناپليوني فرانسه نابوديږت. . .
د ٠2٠5دجګهههړې پهههه لهههړ که ه  ،لهههه بهههارادينو نهههه نيهههول بيههها او بيههها د
فرانسههويانو تههر وېسههتلو پههورې ،ټههول ددې څرګندونههه کههوت چ ه پههه يههوه
جګړه ک برى ،نه يوازې پر يوه ملت السبرى نه دى ،بلک پره ه ملت د
ولک کوم دايمي نښ هم نه نه ليدل کېږت .لهه ه هو نهه دا څرګنهديږت.
ه ه قوت چ د ملتونو د برت ټاکوونکی قوت  ،دا تلو فاتحانو پهه الس
ک نه دى ،آن نه په پو او جګړې بلک په کوم بل څه ک ن ښتي دت.
فرانسهههوت تهههاري ليکهههونکي چه ه لهههه مسهههکوه تهههر وتلهههو مخکه ه د
فرانسوت پو حالت انځوروت ،داس چ په دغه ستر پو ک  ،که څه
هم هرڅه منرم و ،خو په سورو پوځونو ،توپ ي او ترانسپورت ک آن د
آسونو او نورو څارويو لپاره وايه يا نور خواړه هم نه پيدا کېدل .ددغه
بدمرغن مخه ځکه هېڅ ا نيول نه شوه چ کلېوالو بزګرو خپل وايهه
سوځول ،خو فرانسويانو ته ي نه ورکهول  . . .تصهور وکهړﺉ چه دوو تنهو
تورې سره اخېستي او دتورو دچلولو له ټولو دودونو سره يه غويهتل،
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تورې وچلوت او سره ونښلي .ددوى سهيالي تهر ډېهرې پهورې دوام کهوت،
خو يو سيال ناڅاپه احساس کړه چ ټپی شهوى دى .ه هه دا ههم احسهاس
کړه چه دا څهه تشهه لوبهه نهه ده او ژونهد يه لهه ګهواچ سهره مخهام دى،
خپلهههه تهههوره يهه وارتېږلهههه او پهههر مخهههه ورغلهه لهههومړ متروکهههه يهه را
واخېسته او تر سره ي تاووله .اوس نو تصور وکړﺉ چ دغه سيال  ،پهه
داس هويهيار او ځيرکتيها ،ترټولهو نهه يهه وسهيله  ،خپله مهوخ تهه
درسېدو لپاره کاروله او هممهاله په دې ټينګهار کهاوه چه پهه تهوره او د
تههورې وهلههو پههه ټههول مهههارت سههره سههيال مههات کههړت .کههوالى ش هئ تصههور
وکههړﺉ چهه دغههه ناڅرګنههد حالههت بههه څههه غوغهها ګهه ه کههړت .ه ههه تههورې
وهههونکي چهه دتههورې وهلههو د ټولههو دودونههو لههه مخهه د تههورې وهلههو
غويتونکي وو ،ه ه فرانسويان وو او د ه و ه ه سياالن چ تورې ي
وارتېږل او متروکو ته ي الس کړ ،ه ه روسهان وو .او ه هه خلهل چه
هڅه ي کوله  ،هر څه د تورې وهلو د ټولو دودونهو لهه مخه راوسهپړت،
ه ه تاري ليکونکی دى چ دغه پېښ انځوروت.
په سميلينسل ک د اورونو د لګېدونه داس جګهړه پيهل شهوه چه
هېس شی ي پخوانيو جګړو ته ورته نه وو .ديارونو او کليو سهوځول او
تر جګړې وروسته بېرتهه شهاتل ،د بهارادينو ګهوزار او بيها شها تهه تهل،
دمسهههکو سهههوځول ،د خلکهههو څارنهههه اوکليوالهههو نيهههول ،دخهههوړو کهههالو د
کههاروانونو لوټههول او غل کههن جګههړې ،ه ههه څههه و چ ه د يههوې جګههړې
ځانګړتيا هم نه لرت.
ناپليون ،له هماغه وخته چ په مسکو ک ميشت شو او يهه تهورزن
دريځ ي غوره کړ او د تهورې پهر ځهاى يه پهر سهر لهوړه متروکهه وليدلهه،
پرلههه پسه يه کوتههوزوف او ټولههواک الکسههاندر تههه ريبههاران ورلېههږل او
خواشيني ي څرګندوله چ جګړه د خپلو ټولهو دودونهو بهرخالف روانهه
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ده( .ګواک د انسانانو د وژلو لپاره په ريتيا هم کوم دود ،دود دى) .که
څه هم فرانسويانو د جګړيز دود ،له سرغړونو نه شکايت درلود ،که څهه
هههم پههه جګههړه کهه د روس دلوړپههوړو قومانههدانانو د متروکههو کههارول ،
مهلوم نه و ،ول شرم ي ګاهه او غويتل ي چ د تورياليو د ټولهو دود
دستور ته په پام ک  ،له ديمن سره د تورو په نڅا که  ،درېهيم او څلهورم
دريههځ تههر السههه کههړت او داسهه هنههر څرګنههد کههړت چهه لههومړى ه ههه تههه
ورسېږت .په دې توګهه پهه ولسهي جګهړه که  ،لهه پهرتم او يهکال نهه ډکه
متروک  ،پرته له ه ه چ دچا دخوين او ناخويهن خيهال وسهاتي ،پهه
خپل ټول قوت پورته شوې او په احم انهه سهادګن ،خهو خهورا هدفمنهده
بڼه ب لهه ه هه چه پهه څهه پهوه شهي ،پورتهه کېهدې ،رالويهدې او تهر ه هه
پورې دفرانسويانو پر ککرو لګېدې چ يرغلګر پو ي تاال واال کړ.
پر ه ه ملت دې وياړ وت چه  ٠2٠۹کهال که چه کلهه د فرانسهويانو
بههرخالف جګههړه پههاى تههه ورسههېده ،د جګههړې د ټههول دود دسههتور تههه پههه
درناوت ،توره يکته او غالف ته يه کهړه .دوى نهه يهوازې پهه ماتهه غهاړه
توره ستر سيال ته وړاندې کړه بلک ه ه ي د ه ه ترمخ ي کېښوده.
او وياړ دې وت پر ه ه ملت چ د بدمرغن په ور  ،په دې خيال که
نه وت چ نور ملتونه ،په دې ته ورتهه ورځهو که څهه کهوى ؟ او پهه خهورا
سادګن او آسهانن ه ه لهومړې متروکه تهه الس ور اچهوت چه پهر مه
ورځي ،ه ه را اخلي او تر ه هه پهورې يه چورلهوت او ديهمن پهرې وههي
چ د ه ه په روا که د غهچ او سهپکاوت احسهاس پهه خواخهوږ او زړه
خوږت بدل نه شي.
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5
دجګړې د ت

په نوم دود دستور نه ،په سرغړونو ک يهوه تهر ټولهو د

پام وړ او ګټوره سهرغړونه ،پهر مهنرم او ټينهل پهو  ،د ګه وډو او تيتهو
پرکو خلکو يرغل دى .دغهه ډول چهارې تهل پهه ه هو جګهړو که پېښهېږت
چ ه جګههړه ولسههي او ملههي بڼههه پيههدا کههوت .پههه دغههو ډول نښههتو ک ه ددې
پرځاى چ يوه ډله دبل ډل په وراندې ودرېهږت ،يهوه خهوا پهه وړو وړو
ډلو ويشل کېهږت ،پهه يهو وزرت ډول پهر ديهمن غل کهي برېدونهه کهوت،
دسترګو په ر ک تښتي ،بيا چ دديمن لويه ډله په دوى بريد کهوت،
دوى خپله وخت ته په پام سره بيا بريد کوت .دغه غل کيان يا جګړه مار
همداس جنګېدل ،دقف از غرنيو همداس کول او د  ٠2٠5کال په جګړه
ک روسانو همداس وکړل.
دغههه ډول جګههړه ،دپههارتيزاني جګههړې نههوم ګټلههی دى او داس ه ګڼههل
کېږت چ دغه نوم د ه ه اهميت ته په پام ک خورا غوره نوم دى .خهو دا
بايد وويل شي چ دغه شان جګهړه نهه يهوازې د يهو دود دسهتور سهره ههم
برابره نه ده بلک د ټولو جګړيزو دودونو برخالف او دتاکتيکي جګهړې
له الولو نه لرې ده .دجګړې دود دا وايي چ يرغلګر بايد خپل پهو لهه
کبله يه راټول کړت چ دسيال دبريد په وخت ک پياوړت واوسي.
پارتيزاني جګړه( لکه ه ه شان چ تاري ييي ،پارتيزاني جګړه تل
ګټونک ده)چور ددغه دستور نه وتل او لرې جګړه ده.
دغهه لهرې والهي پههه دې که دى چه پهه جګههړه پوهنهه که  ،ديهوه پههو
پياړتيا او قهدرت د ه هه شهمېر پهوره اړه لهرت ،يهنهي چه څهومره د پهو
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شمېر زيات وت ،په هماغه ک ه د ه ه پياوړتيا او قوت زيهات وت(بهرى
تل دګڼشمېره پوځونو په برخه دى). . .
دتاري په اوږدو او د جګړه پوهن پهه بهېرکه ډېهرې داسه بېلګه
پيدا کوالى شو چ د پو زياتوالی ،د ه و د قدرت نښه نهه وه او خهورا
وړو ډلو پر خورا سترو پوځونو برى تر السه کړى دى. . .
په  ٠2٠5کال ک چ فرانسويان شا ته تلهل ،خهو دتاکتيهل لهه مخه
ه وى بايد په وړو وړو ډلو ک له ځايه دفاع کهړې واى ،خهو بيهاهم دوى
هڅه کوله سره غون او يوځاى واوسي .ځکه د ه و روحيه داس خرابهه
شوې وه چ يوازې يو ځاى ي کوالى شهو ،څهه يهه شهي ،ددې بهرعک
روسانو بايهد د پهوځي تاکتيهل لهه مخه  ،ډلهه ايهز بريهد کهړى واى ،خهو
ه وى په وړو وړو ډلو ک ځکه وويشل شول چ روحيهه يه خهورا لهوړه
او پيههاوړې وه او پرتههه لههه ه ههه چ ه کههوم سپاريههتن او قومانههدې تههه
سترګه په الره يی ،پر فرانسويانو ي يرغل وکړ او له کوم اړتيها پرتهه
ي د ګواچ څپو ته ور دانګل او خوار ي ګالل .
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۹
سميلينسل ته دفرانسويانو په ننوتو سره يوځاى پهارتيزاني جګهړه
پيل شوه.
تهههر ه هههه مخکه ه چه ه زمهههوږ حکومهههت (روسهههيه) پهههه رسهههمي توګهههه
پارتيزاني جګړه ومني ،قزاقانو او بزګرو کليوالهو ،دديهمن پهه زرګونهو
تنه پوځيان ،پر کليو يرغلګر او دويهو يهو وزرت غلهه او داړه مهار وژلهي
وو .ه ههوى پههر خپههل سههر ،به کههوم ځههانګړې کههړنالرې او سپاريههتن ،
لکه سرسام سپی چ پرليونو سپي داړې لګوت ،پر ه و يرغل کاوه ؟
ديني

داويدوف ،لومړنی څوک و چ په خپل روسي ځانګړټيا او

ځيرکتيا ،د ه

پورته شوې وحشتناک متروک او وسل په قهوت او

پياوړتيا پوه شو چ د جګړې هېس ډول دود دسهتور او هنهر تهه يه غهاړه
نه کېښوده او پر فرانسويانو ي تاالن ګ اوه او نابودول ي  .ددغه ډول
جګړې قانوني کول ،د ه ه د لومړى ګام وياړ ،د ه ه وياړ ګڼل کېږت.
داګست پهه  5٠نېټهه د داويهدوف لهومړنن پهارتيزاني ډلهه پهه رسهمي
توګه جوړه شوه او تر ه ه وروسته بيا نورې ډل هم رامهنځ تهه شهوې .ههر
څومره چ جګړه اوږديدله ،په هماغه ک ه ددغو ډلو شمېر زياتېده.
پارتيزانو ،ستر پو ( د نهاپليون پهو ) ډله ډله او ټهوټ ټهوټ کهړ.
ه ههوى د فرانسههوت پههو لههه وچ ه شههوې ون ه نههه ،راتههوي شههوې پههاه
ټولول او کله ناکله به ي ونه هم يوروله .د اکتوبر پهه مياشهت که چه
کله فرانسويان دسميلينسل پلو ته په تېښته وو ،ددغو پارتيزانو ډلهو
شمېر سلګونو ته رسېدل وې ،چ ههره يهوې ځهانګړې انهدازه او حالهت
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درلود .د يوې ډل مشر ،دکليسها د يومشهر "چلهي"السهمل و چه ديهوې
مياشت په اوږدوک ي څو سوه اسيران نيولي وو .د واسهيلي پهه نامهه
ديوه کليوال مشريځ هم په سلګونه فرانسويان وژلي وو.
داکتوبر په وروستيو نېټو که دپهارتيزاني جګهړې سهخت شهپ او
ورځ وې .دجګړې لومړى پړاوتير شوى و .په ه ه پهړوا که پارتيزانهان
 ،له خپل زړورتيا نه په حيرت ک خو هره شېبه لهه دې نهه ډاريهدل چه د
فرانسههويانو لههه خههوا محالههره او اسههير نههه شههي  ،نوځکههه دوى هېڅکلههه
آسونه کرار ته نه پريېښودل .له ه و نه يکته کېدل ،پهه ځنګلونهو که
پټېدل او دې نه ډاريدل چ ديمن يه پسه وانخلهي .اوس نهو دجګهړې
بهېر ټاکل شوى او ټول په دې پوهېدل چ دفرانسويانو پهه وړانهدې څهه
وشي او څه ونه شي .اوس يوازې د ه هو قطهاتوقومانهدان چه لهه خپلهو
قوماندانانو سره ي د جګړيز پوهنو له مخ فرانسهويان لهه لهرې څهارل،
ال تراوسه ههم ځېنه عمليهات ناشهوني ګڼهل .وړو پهارتيزاني ډلهو چه لهه
پخههوا نههه يه خپله چههارې او عمليههات شههوني ګڼههل چه د لويههو قطهههاتو
قوماندانانو د ه و پهه اړه آن د فکهر کولهو ټهوان ههم نهه درلهود .قزاقهان او
کليوال بزګر چ د فرانسويانو منځ ته ي تل راتل درلهود ،اوس يه د
هرې چارې سرته رسول شون ګڼل.
د اکتههوبر پههه دوه ويشههتمه دينيسههوف چهه ديههوې پههارتيزاني ډلهه
مشرې کوله .له خپل ډل سهره پهه يهوه لهرې سهيمه که پهه ليوالتيها هله
ځل کهول او ال سههار وختهي خوځېهدلی و .ه هه ټولهه ور د لهوي الرې
ترڅنههل پههه يههوه ځنګلههه ک ه د ه ههه فرانسههوت کههاروان الره څارلههه چ ه د
سواره پو خورا ډېرې وسل خواړه کالی او روسي اسيرانو د خبرتيا له
مخ د خورا لږ شمېر ساتونکو تر څهارن النهدې د سميلينسهل پلهو تهه
روان و.
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ددغه کاروان له شتوالي نه ،نه يوازې دينيسوف او دولوخوف (ه هه
هم د يوې پارتيزان ډله پارتيزاني ډله مشرې کولهه) چه لهه دينيسهوف
سره نېږدې شا او خواک و ،خبهر و ،بلکه دا خبهر دځېنهو لويهو قطههاتو
قوماندانانو ته هم رسېدلي و او لکه ه ه شان چ دينيسوف ويل ،ه هو
ته ي غايونه تيرول .ددغو پارتيزانو ډلهو نهه ،د دوو لويهو مشهرانو چه
يههوه ډلههه يهه پولنههدت او بلههه يهه جرمنههه وه ،څههه کههم هممهالههه دواړو ،
دينيسوف ته بلنه ورکړه چ د دوى له پهارتيزانو ډلهو سهره يوځهاى او پهه
ګ ه به  ،پر دغه کاروان بريد وکړى.
دينيسوف چ دغه ليکونه ولوستل وې ويل :
نه وروهو ! ماهم بريت هس ب ځايه نه دى غوړ کړت.ه هه دليههل تهر لوسههتلو وروسههته جهرمن قومانههدان تهه وليکههل چه د
ه

ټول هيل او مين سره چ دى ي ددغه شهان يهو زړور اوپېژنهدل

شوت جنرال ،تر قوماندې الندې کار ته لرت ،ه ه بايد ددغه نيکمرغهن
نههه ځکههه ځههان ب ه برخههه ک هړت چ ه ه ههه ال دمخههه د پولنههدت قومانههدان ،
قومانههداني منله ده ،ه ههه پولنههدت قومانههدان تههه هههم دې تههه ورتههه ليههل
وليکه او ه ه ته ي وليکل چ ه ه د جرمن قوماندان قومانداني منل
او له ه ه سره يوځاى شوى دى.
دينيسوف چ په دې ډول ځان د مشر قوماندانانو نهه راخهالص کهړ،
تکل ي وکړ ،پ رتهه لهه ه هه چه خپلهو مشهرانو تهه خبهر ورکهړت .خپلهه لهه
دولوخوف سره په ګه ه بريه د وکهړت او د خپهل لهږ شهمېر قهوت پهه مرسهته
دغه کاروان اسير کړت.
دغههه کههاروان د اکتههوبر پههه دوويشههتمه د ميکولينههه لههه سههيم نههه د
شميشيووا خواته په غځېدلی  ،يو لوى ځنګل ک پروت و چ په ځېنو
ځايو ک دالرې غهاړې تهه نېهږدې او پهه ځېنهو ځهايو که د يهو ورسهت پهه
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اندازه لرې و.
دينيسوف يوه ټوله ور په دې ځنګل که پهات شهو .کلهه بهه دځنګهل
زړه او کلههه بههه د ه ههه څنهه و تههه ووت او پههر لههه پس ه ي ه د فرانسههويانو
کاروان څاره .هماغه ور سهار ميکولين ته نېږدې ،په ه هه سهيمه که
چ الره ځنګل ته نېږدې تيريهده  ،پهه خټهو که دفرانسهويانو دوه نښهت
کراچن الندې او له ځانسره ي ځنګله ته يوړې ،خو له هماغ شهېب نهه
تههر مايههام قضهها پههورې  ،پرتههه لههه ه ههه چهه پههه کههاروان بريههد وکههړى،
فرانسويان ي څارل.
ه وى بايد فرانسويان ډار کړت نه واى او پهه کهراره يه پرېښهي واى
چ د شميشوا تر سېم پورې پهه آرامهه تللهي واى او بيها لهه دولوخهوف
سره په ه ه ځنګله ک چ مايام دوى هلته دپېيهرې لپهاره ددېهره کېهدو
پريکههړه کههړې وه ،سههره يوځههاى شههوى واى( .لههه شميشههوا نههه يوورسههت
لرې)او بيها پهه سهپيده داغ که  ،دځنګلهه لهه دواړو خهواو نهه لکهه واوره
داس پر فرانسويانو راتوي شوت واى ،برېهد يه کهړى واى او ټهول يه
اسير کړت واى.
له دوى نه دوه ورسته واټنه لرې شاته  ،د ميکولينه په سيمه ک چه
ځنګل له هرځايه زيات الرې ته رانېږدې شوى و ،ددې لپاره شپږ قزاقان
درول شوت او ګمارل شوت وو چ د فرانسويانو په رايکاره کېدو سهره
سمدالسه دوى ته خبر ورکړت.
دولوخوف هم بايهدکټ مهټ لهه شميشهوا نهه دوه ورسهته وړانهدې الره
داسه ه تهههر څهههارن النهههدې نيهههول واى چه ه دا ورتهههه يهههکاره واى چه ه
فرانسوت پوځونه په کوم واټن ک را روان دت .داس تصور کېده چه د
فرانسويانو په دغه کاروان ک تر يوزرو پنځه سوه تنه را روان وو .خو د
دديمن د پو زياتوالي دينيسوف نه ډاراوه .دينيسوف يو څهه تهه اړتيها
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لرله او ه ه داچ پوه شي دديمن دغه قوتونه ،کهوم پوځيهان دت ؟ ه هه
پهه دې کههار د پوهېههدو لپههاره يههوې ژبه (يهنههي دديههمن نههه يههوه سههړت تههه)
اړتيالرله .ه ه ور سهار ددغ هيل د سهرته رسهېدو لپهاره  ،دغهه کهار
پههه داس ه يههو تلههوار ترسههره شههوى و چ ه ددوى ديرغههل پههه پايلههه ک ه  ،د
فرانسويانو ديوې ګاډ ټول پوځيهان وژل شهوت وو او يهوازې يهو زلمهی
ډول ي چ له خپل ډل نه شاته پهات و ،نيهول شهوى و .خهو دغهه زلمهی
ډول ههي پههه دې اړه چه پههه دغههه کههاروان که څههه ډول پوځيههان روان دت،
هېس نه پوهېده.
دينيسوف ،پر کاروان دويم بريد له ګوايهه ډک ګاههه ،ده نهه غويهتل
چ په دې کهار سهره پهه ټهول کهاروان ګبڼهن ورګهده کهړت ،نوځکهه يه پهه
خپله ډله ک تيخهون شهيربتوا نهومی کليهوال بزګهر دشميشهوا سهيم تهه
وړاندې مخک له مخ ورلېږلی و چ که کېداى شي ،دفرانسوت پهو
له ډل نه لږ تر لږه يو تن اسير کړت.
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دمني يوه توده ،خو له اوريته ډکه ور وه .تها بهه ويهل چه آسهمان او
افههق دواړه پههه يههوه رنههل خړپههړ وو .کلههه بههه د لههړو لمههن راخههوره او کلههه بههه
دباران سخته څپه تيره شوه.
دينيسوف ،وړين کوټ په غاړه او پاپا نهوم خهولن يه پهر سهر چه
دباران څاڅکي ترې څڅېدل ،پر يوه اليل ډنګر آس سپور و .ه هه ههم د
خپل آس پهه څيهر  ،دسهخت بهاران لهه زوره سهر يهکته ځوړنهد او غوږونهه
ځړولي ،تندى تريهو او پهه خهورا پريشهانن يه وړانهدې کتهل .کهه څهه ههم
تههوره لنهه ه ږېههره يهه رسههېدل وه ،خههو وال ډنګههر مهه يهه لههه قهههره ډک
برېښېده.
د دينيسهههوف څنهههل تهههه  ،دده پهههه شهههان وړيهههن کهههوټ پهههه غهههاړه او
پاپاخينههه(لههه قرقههل نههه جههوړ شههوې اوږده خههولن) نههوم خههولن پههر سههر
ااېساول قزاق چ دده مرستيال ګڼل کېده پر آس سپورروان وو.
درېيم افسر ،ااېساول الوايسکي و .ه ه هم وړين کوټ اغوسهتی او
پاپاخينه خهولن يه پهر سهر وه او لهوړه نهر ونهه يه لکهه دړه داسه کهږه
شوې وه .ه هه سهپينه بشهره ،ژېهړې څڼه  ،تنګه خهو رهه سهترګ لرله .
ډاډمن آرام څېهرې او پهر آس ناسهت يه پهر ځهان د ډاډ او راضهيتوب
څرګندونههه کولههه .کههه څههه هههم پههه لههومړت نرههر که دا ګرانههه خبههره وه چه د
سواره او د ه ه دآس ځانګړتياوې څرګندې شي ،خوبيا هم د دينيسوف
او ايساول له لومړت وار ليدو نه داڅرګنديدله چه بهاران وهلهي ،المهده
شوت او دا ګرانه پهرې تمهامېږت .داسه تصهور کېهده چه دينيسهوف پهر
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آس ناست سړى دى ،خو اېساول داس نه برېښېده ،اېساول دتل په څير
آرام او داسه نههه و چه ګههواک سههړى پههر آس ناسههت دى بلکه آس او پههر
ه ه سپور سړى يو برېښېدل.
تر ه و نه څه وړاندې يهو کليهوال سهړى روان و ،ه هه د الريهود دنهده
لرله .وريت يه لوند کړى و ،جاکټ پهر غهاړه او خهولن يه پهر سهر وه .لهږ
شاته پر يو يوه ډنګر قرغزت آس چ لوړيال او اوږده لکهن يه لرلهه ،يهو
ځوان افسر سهپور و .ه هه شهين بخونهد فرانسهوت کهوټ ههم اغوسهتي و.
شهون ې يه چهاودل او وينه تهرې بهېهدل  ،د ه هه څنهل تهه يهو سههپور
پوځي روان و .ه ه ځان پس شاته دآس پر ين يهو فرانسهوت زلمهی چه
زړه شههلېدل پههوځي دريشههي ي ه اغوسههت وه او خههولن ي ه پههر سههر وه،
کېنولی و .دغه زلمي له يخنهن نهه سهره شهوت السهونه  ،تهر سهواره نهه تهاو
کړت وو .زلمي خپل بربن ې پښ په دې هيلهه يهورول چه ګهواک پهه
دې ډول ي تودې کړت .ه ه وروځ برندې کړې وې او په حيرت يه شها
او خوا کتل .دغه فرانسوت ډول ي و چ نن سهار اسير شوى و.
د ه و تر شا ،پر يوې نر له چيکړو ډک ځنګلهي الرې چه دآسهونو
له ګڼه ګهوه الپسه چيکړنهه شهوې وه ،درې درې ،څلهور څلهور سهواره،
ه وى پس قزاقان چ چا وړيهن او چها ههم فرانسهوت کوټونهه اغوسهتي
وو او يو خو ي آن د آس يو ځل هم پر ځان اچهولی و ،روان وو .آسهونه کهه
څههه هههم ژيههړ بخههون او څههه سههره بخههون وو ،ټههول د بههاران لههه لمديههدو نههه
توربخون برېښهېدل .دآسهونويالونه سهخت المهده شهوت وو او غهاړې يه
عبيب نر برېښېدې .له آسونو نه بخار پورته کېده .د ټولو وګړو کالي
لکه دآسونو د ينونو د جلوونو دريښکن پهه شهان ،لکهه ټولهه ځمکهه او
پر ځمک د پرتو پهاهو پهه څيهر المهده او سريښهناک شهوت وو .پهر آسهونو
ټولو ناستو خلکو سرونه يهکته نيهولي وو او هڅهه يه کولهه ،ځکهه ونهه
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يورت چ له کاليونهه ځهان تهه رسهېدل اوبهه پهه ځهان تهودې او پرېنهږدت
چ نورې اوبه ي  ،پښو ،ځنګنونو او غاړو ته ورننوزت.
دقزاقههانو د روانههو کريههو پههه مههنځ ک ه  ،دوه کراچههن چ ه فرانسههوت
آسههههونو پههههورې تههههړې وې اوبيهههها ددغههههو آسههههونو افسههههارونه د قزاقههههانو
دآسونوافسهههارونو پهههورې نښهههتي وو ،مه ه وړانهههدې روانه ه وې .ددغهههو
کراچيو ارابو ،پر ځمکه د پرتو غون انو(د ون کونده)او شاخو سهره لهه
لګېدو نه شر او شور جوړاوه او دآسونو قهدمونو د الرې پهه ډنه ونو که
شړ او شړو کاوه.
ددينيسوف آس په الره ک له يوه ډنه نهه الره چپهه کهړه ،يهوې خواتهه
کوږ او د ه ه ځنګون ي له يوې ون سره ولګاوه.
دينيسوف په قهر سره چ

کړې:

آ ! څه کوﺉ !خولههه يه جينګههه  ،غههاچ يههکاره او آس تههه يه درې ګههوزاره ورکههړل.
ه هههه پهههه دې کهههار سهههره ځهههان او خپلهههو ملګهههرو تهههه خټه ه وروشهههيندل .
ددينيسهوف طبههه خههورا خرابهه وه .هههم بهاران او هههم لهوږې ،دواړو د ه ههه
طبيههههت ور خټهههه کهههړى و( .لهههه سههههاره راهيسه ه ههههېس چههها ،ههههېس نهههه و
خهوړلي)خهو تههر ټولهو نههه ال بهده خبهره دا وه چه د دولوخهوف هههېس پتهه نههه
لګېده او نور ه ه کسان هم چ د اسيرانو يرغمل کولهو پسه تللهي وو،
ال تراوسه بېرته راستانه شوت نه وو.
دينيسوف په زړه ک ريبل او کرل او له ځانسره ويل :
بيا به خدا چ په دې الره داس کاروان راشي .هېڅکله !په يوازې ځان يرغل خورا ګوايهمن دى ،خهو بله ورځه تهه ځن يهدل
هم دا ګواچ لرت چ دغه غوړه مړ به زموږ له السهه د پهارتيزانو کومهه
بله لويه ډله خپله کړت.
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دينيسوف ،له ځانسره غږيده ،لرې لرې  ،چېرته وړاندې يه کتهل او
د دولوخوف له خوا درالېږل شوت ريبار الره ي څارله.
دينيسوف له ځنګله نه راووت ،په ه ه ځاى که چه يهن خواتهه تهر
لرو لرو مهلومېده ،ودريد ،ه ه وويل :
 -کوم څوک را روان دى.اېساول ه

خواته چ دينيسوف يوده کتل او وې ويل :

  -دوه تنه دت ،يو افسر او يو قزاق.د ه ه تل دا خوييده چ داس ش ل وغږېږت چ قزاقان پرې پوه نه
شي:
 يوازې ددې تصور نه کېږت چ په خپله ډګروال دى وت.دغون يو پر لمن ک د دوى خواتهه را روان کسهان لهه سهترګو پنهاه ه،
خههو څههو دقي ه وروسههته بيهها رايههکاره شههول .مخکه را روان ه ههه يه ،
افسههر و چ ه سههتړى سههتومان آس ي ه د متروک ه پههه وهلههو خوځېههدو تههه
هڅاوه .څڼ ي جړې ،ګ ې وډې او باران وهل وې .تر ه ه وروسته يهو
قهزاق و ،چه پهر رکههاب والړ و او خپلههه کراچهن يه زغلولههه ،را راوان و.
دغه افسر خورا ځوان زلمی و ،تکه سره بشره ،نا ارامه سهترګ او خپلهه
خندنی وه .ه ه د دينيسوف خواته ور ودانګل او ه ه ليل ي  ،ه ه تهه
ورکړ چ باران لوند کړى و.
افسر ه ه ته وويل :
 دا دجنرال له خوا نه دى .بښنه غواړم چ لوند شوى غوندې دى.دينيسوف تندى تريو کړ ،ليل ي واخېست او ه ه ي خالص کړ.
ځههوان افسههر  ،اېسههاول تههه م ه ورواړاوه او پههه داس ه حههال ک ه چ ه
دينيسوف ليل لوسته ،ه ه ته ي وويل :
 -ټولو ويله چه ګهواچ دى ،ګهواچ دى ،غهواړم ووايهم چه مها او552٠

مکاروف (ه ه قزاق ته ي اشاره وکړه چ ورسره روان و) ځانونه چمتو
کههړت وو .هههر يههو مههو دوه اون . . .خههو همههدا چه سههترګ يه پههه فرانسههوت
ډول ي ولګېدې ،خپل خبرې ي پرې کړې او وې پويتل:
 دا څوک دى ؟ اسير دى ؟ تاسو نښهت ههم کهړت دت ،اجهازه دى ،لههه ه سره وغږېږو ؟
پههه دې شههېبه ک ه دينيسههوف ،ه ههه چاتههه چ ه ليههل ي ه ورکههړى و،
ورودانګل او چ ه ي کړل:
 رستوفه ! پيتيا ! تا ول ونه ويل چ ته څوک ي ؟دينيسوف وموسېد ،م ي ورواړاوه او دافسهر الس يه کېښهکود.
دغه افسر پتيا رستوف و.
ه ه په ټوله الره که دې تهه ځهان چمتهو کهاوه چه څنګهه لهه پخهوانن
آشناين  ،دوستن او يادون نه پرته ديوه غوره او مشر افسر په شان لهه
دينيسوف سره مخام شي ،خو همدا چ دينيسوف ه ه تهه وموسهېد،
پيتيهها هماغههه شههېبه لههه خويههن نههه تههل سههور واويههت ،خپلههه رسههمي
ځانګړتيا او حالت ي هېر شو او داکيسهه يه پيهل کهړه چه څنګهه دى د
فرانسويا له څنګه راتير شو او دا چ دى څهومره خوشهاله دى چه ده تهه
دغه چاره سپارل شوې ده .ه ه دا هم وويل چ ده د يازما ،پهه نښهته که
ګ ون کړى دى او ليدلي ي دت چ څنګه يو سپور تر نورو نه پهه تهوپير
او غوره جنګېده.
دينيسوف د ه ه خبرې پرې کړې او وې ويل :
 ستاسي له ليدو نه ډېر خوشاله يم .او پر بشرې ي بيا د خواشينن څپه راخوره شوه .ه ه م اېساول تهه
ورواړاوه او وې ويل :
 ميخايل فيوکليتچ ګوره ! دا ليل بيا د ه ه الماني له خهوا رالېهږل5522

شوى دى .دا د ه و له ډل نه دى.
او دينيسوف بيا کيسه پيل کړه چ دې الماني په دغه ليل ک چ
دوى ته رالېږلی دى ،خپله ه ه غويتنه بيا ليکل ده چ هيله کوت ،پر
فرانسويانو د بريد لپاره ددوى له ډله سهره يهو ځهاى شهي .ده دپهايل پهه
توګه ي وويل :
 که سباته موږ دغه دفرانسويانو کهاروان النهدې نهه کهړو ،ه هوى بههدغه غوړه مړ زموږ له ستوني وباسي.
کله چ دينيسوف له اېساول سره غږيده ،پيتيا د ه ه د خبرو لهه به
پروايههن نههه څههه خوابههدى او نهها آرامههه شههوى و او داسه يه انګېرلههه چه
ګواک ددې حال سب  ،دده دپطلون پايڅ وې  ،چه يهوه يهکته او بلهه
پورته وه ،نوځکه ي ه ه ترکوټ النهدې داسه جهوړې کهړې چه د ههېس
چا ورته پام نه شو اوڅومره چ کوالى شو ،ههومره يه هڅهه کولهه خپلهه
پوځي بڼه غوره کړت.
د درناوت په نښه ي الس خولن ته ورپورته کړ او بېرته يه د "يهاور
جنرال"لوب چ مخک له مخک ي ځهان د ه ه لپهاره چمتهو کهړى و،
پيل کړې ،ه ه وويل :
عاليبناب که کومه سپاريتنه ولرﺉ ؟دا به راته ووايئ ،بېرته خپل قطه ته الړ شم او که دلته پات شم ؟
دينيسوف چ په خيالونو ک ډوب و ،وې ويل :
هو ک  ،ايا ته کوالى شي تر سبا پورې دلته پات شي ؟پيتيا چ

کړل:

ه آ ! څومره يه ! زه کوالى شم له تاسو سره پات شم ؟
دينيسوف وپويتل:
 دجنرال امر څه و ؟ سمدالسه بايد ورستون شي ؟5522

پيتيا تل سور شو او په ننوات پويتنيزه ډول ي وويل :
 ه ه په دې اړه کومه سپاريتنه نه ده کړې ،تصور کوم پات کېداىشم.
دينيسوف وويل :
يه ده چ داس ده .پات شه.ه ه خپلووګړو ته م ورواړاړه او سپاريتنه ي وکړه پهه ځنګهل که
خپلو دمه ځايو پلو ته الړ شي ،ه ه پيدا کړت ،وپويتي چ ه ه دشپ
راځههي کههه نههه راځههي .ه ههه خپلههه غويههتل چه لههه اېسههاول او پيتيهها سههره د
شميشوا پلو د ځنګله لمنو ته الړشي او له ه هه ځايهه د فرانسهويانو دنهن
شپ دمه ځاى او هلته د ه و ځاى پر ځاى کېدل وګورت.
ه ه  ،ه ه کليوال بزګر ته چ د دوى الريوونه ي کوله ،وويل :
 -يه ،ږيروريه ! موږ به شميشوا ته ورسوت.دينيسوف ،پتيا او اېسهاول لهه څهو قزاقهانو او سهواره پوځيهانو سهره
چ اسهير يه چېرتهه بهوو ،لهه کينه خوانهه پهه شهيليو که  ،دځنګهل پلهو
وروخوځېدل.
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باران دريدلي و ،خو يوازې لړې خهورې او د ونهو لهه څهانګو څهاڅکي
څڅېدل .دينيسوف ،اېساول او پيتيا په چوپهه خولهه خهولن پهر سهر پلهن
پوندت کليوال بزګر پس چ د دوى الريوونه ي کوله ،روان وو.
کليوال بزګر چ کله د الرې ګرځني تهه ورسهېد ،ودريهد او پهه داسه
حال ک الس ي يوراوه ،په يوډول رازه ډکهه خوځېهدا سهره يه ه هوى،
خپل پلو وربلل.
دينيسههوف او پيتيهها ه ههه پلههو ورغلههل ،لههه ه ههه ځايههه چه هلتههه ه ههه
کليههوال بزګههر والړ و ،فرانسههويان ليههدل کېههدل ،لههه دې ځايههه ځنګلههه تههه
څېرمههه ټيټههو غونه يو تههه ورتههه ډاګونههو نههه ليههدل کېههدل .دتونههدې يههکت
شيل خوا تهه ،يهو کهوچنی کلهی چه د خهان کهور پهه که وران برېښهېده،
ليدل کېده .په دغه کهوچني کلهي او د ه هه دخهان پهه کهور که  ،د ه هه پهه
ټولو کروندو او باغونو ک  ،د ه ه په شا او خوا څاګهانو او نهرونهوک
او دپله او دکلي ترمنځ تر دوه سوه ساژانه واټن پورې په الره که  ،دلهړو
په منځ ک  ،د خلکو ب پايه ګڼه ګوههه او ډله ليهدل کېهدې ،د ه هو غيهر
روسههي غږونههه او چ ه  ،د ه ههوى آسههونه چ ه کراچههن او ګههاډ ي ه م ه
پورته کشول  .دغه راز د ه و د غږيدا آواز هم له ورايه اوريدل کېده.
دينيسههوف ،پرتههه لههه ه ههه چهه سههترګ لههه فرانسههويانو نههه بههل پلههو
واړاوې ،په کرار آوازي وويل :
 ه ه اسير دلته راولئ.
قزاق له آسه رايکته شو او ډول ي زلمهی يه لهه ځانسهره دينيسهوف
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ته بوت .دينيسوف د فرانسويانو ډلو ته د کتو په ترڅ که وپويهتل چه
ه ههه څههوک او دکههوم قطه ه دى .زلمههي خپههل لههه يخههه ب ه حسههه شههوت
السونه په جيبونو ک ومن ل ،وروځ ي پورته واچهول او پهه وحشهت
وحشت ي دينيسوف ته کتل .که څه ههم داسه برېښهيده چه ه هه هيلهه
لرت ،ټول ه ه څه چ دى پرې پوهېږت ،ووايي ،خوبيها يه ههم ځوابونهه
څه ګه وډ يهکاريدل او يهوازې يه دد ينيسهوف پويهتنو تهه دتاييهد سهر
يوراوه .دينيسوف تندى تريو کهړ ،لهه زلمهی نهه يه مه واړاوه او خپله
انګېرن ي اېساول ته بيان کړې.
پيتيا په چټکن خپل سهر خوځهاوه ،کلهه بهه يه دغهه ډول هي زلمهي،
کله به ي دينيسوف ،کله به ي اېساول او يا به ي ه هو فرانسهويانو تهه
چ په کلي او الرو که روان وو ،کتهل .ه هه هڅهه کولهه کهوم مههم څهه لهه
پامه ونه غورځهوت او ههر څهه سهم واورت .د دينيسهوف سهره يه سهترګ
وځلېدې او په خوشالن ي وويل :
 دولوخوف راشي او که را نه شي ،بايد مرسهت تهه يه ورودانګهو،څنګه ؟
اېساول وويل :
 ځاى ډېر يه ځاى دى .دينيسوف دوام ورکړ: پلي به يکته خوا ته ،دجب له الرې ورولېهږو او دوى بهه بهاغ تهه ورننوزت او تاسو به له قزاقانو سره له ه

خوانه ورشئ.

دينيسوف ،دکلي شاته ځنګله ته اشاره وکړه او زه به له خپلهو سهورو
سره له دې خوا نه  ،خو په دې وخت ک و چ دډزو غږ واوريدل شو. . .
اېساول وويل :
 دشيل له الرې تل ناشونی دى ،آسونه بهه پهه جبه که ډوب شهي.ه وى بايد له ين خوانه را تاو شي.
552۳

پههه همههدې اوږدو ک ه چ ه دوى دواړه پههه کههراره غږيههدل ،تههر دوى نههه
يکته په شيله ک  ،ديهوې چينه لخهوا نهه دډزو غهږ واوريهدل شهو .بيها د
نههورو ډزو غههږ او تههر ه ههه وروسههته لههه ډزو نههه پورتههه شههوى سههپين لههوګی
رايکاره شو .بيا د فرانسويانو ډله ايز شر او شور چ ګهواک د خويهن
انګازې ترې خوريدې ،دغون

له لمنو نه واوريدل شو.

په لومړيو شېبو ک دينيسوف او اېساول څه ټکني غونهدې شهول او
شاته ي ودانګل .دا ډزې او غږونه دومره دوى ته نېږدې وو چ  ،داس
ي وانګېرله چ خپله د همدې ډزو او شر او شهور موخهه دت .يهوتن چه
سههره بخههون کههالي ي ه اغوسههتي وو ،دجب ه لههه پلههوه ددوى خواتههه من ه ې
راوهل  ،داس يکاره شوه چ دډزو او دفرانسويانو دچ و نښهه همهدا
سړى وت.
اېساول غږ کړل:
 اوهو ! وګورﺉ ! دا خو زموږ خپل تيخون دى.هوک  ،هو دى به خپله دى.دينيسوف وويل :
ډېر دوکه مار دى.اېساول سترګ تنګ کړې او وې ويل :
ترې تښتئ.ه ههه سههړى چ ه ويههل کېههده  ،تيخههون دى ،پههه چټکههن ځههان سههيند تههه
ورساوه او داس دسيند څپو ته ورودانګل چ شا او خوا ته يه د اوبهه
و شيندل شوې  .ه ه يوه شهېبه تهر اوبهو النهدې ورک شهو ،خهو همهدا چه
دساحل غاړې ته ورسېد ،تل تور له اوبو راووت او په منه ه شهو ،ه هه
فرانسويان چ دى ي پس اخېستی و ،ودريدل.
اېساول وويل :
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 هوک  ،يه کار کوت.دينيسوف ،په هماغه خواييني او غمبن غږ وويل :
دوکه مار دى ،ه ه تر اوسه بورې ،آپلو څه کول ؟پيتيا وپويتل:
دا څوک دى ؟دا زموږ داسهخباراتو او امنيهت سهړى دى ،مهالېږلی و چه اسهيرانونيسي.
پيتيا وويل :
 هوک  ،هوک !ه ه دد ينيسوف له لومړ خبرې سره داس سر يوراوه چ ګهواک
هر څه چ اورت ،دى پرې پوهېږت ،حال دا چ ه ه ،د ه ه څه نه چ ده
ته ويل کېدل  ،په يوه خبره هم نه پوهېده.
٭٭٭
تيخون شيرباتی ،دقطه يو له غورو او هره شهېبه وړو کسهانو نهه و.
ه ههه پههه پکروفسههکي  ،دګههژات د کههوزې برخهه لههه اوسههېدونکو نههه و.
دينيسوف چ کله ددغ جګړې په پيل ک د پاکروفسک سيم ته په
راغههی  ،د خپههل عههادت لههه مخ ه ي ه مشههر راوغويههت او لههه ه ههه نههه ي ه
وپويتل چ دفرانسويان پهه اړه څهه مهلومهات لهرت .ددې ډله مشهر ههم
دبل هرې ډل دمشر په څير ،له ځانه په دفهاع که  ،لهه سهلو ههو  ،نهه يهو
(نه) غوره وګڼله او وې ويل چ له هېس شي او هېس چا نه خبر نه دى ،خو
کله چ دينيسوف ه ه ته وويل چ غواړت پر فرانسهويانو بريهد وکهړت
او کله چ ده وپويتل چ ايها فرانسهويان ددوى خواتهه نهه دى ورغلهی،
مشر وويل  ،شوکماران او تاالنګر په ريتياهم ددوى په سيمه ک پيهدا
شوت دت او يوازې تيشکه(تيخهون) دى چه ددغهو شهوکمارو مخهه يه
نيول ده.
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دينيسوف وويل :
الړشئ
او تيخون ده ته راولئ .
ه ه ي راوست او دينيسهوف ،د ه هه لهه دغهو هلهو ځلهو او پهالن نهه
مننهههه وکهههړه .ه هههه يه ه يهههه ونهههازاوه او د سهههيم د مشهههر تهههر مخه ه يه ه
پاچا(څار)ته د وفادرا  ،له وطن سره دمين او د ه

کرک په اړه چ

دهېههواد دهههر ب ههي پههه زړه ک ه دديههمن پههه وړانههدې را خههوره شههوې ده،
وغږيد .تيخون چ يکاريده  ،ددينيسوف خبرو ډار کړى دى ،وويل :
 موږ له چاسره څه کار نه الره ،يوازې مو له هلکانو سهره خپهل وخهتتيراوه ،يو دشلو په شا او خوا ک چرګان غال شهول  .خهو مهوږ لهه چاسهره
څه کار نه الره.
بلههه ور چ ه دينيسههوف ،د تيخههون پههه اړه هرڅههه هېههر کههړت وو او د
پاکرافسههک لههه سههيم نههه تلههونکی و ،ه ههه تههه خبههر ورکههړو چه تيخههون
راغلی او په دې ټينګار کوت چ غهواړت ددوى د پهارتيزاني ډله غهړى
شي ،ودينيسوف سپاريتنه وکړه چ ه ه دى ومنل شي.
تيخون په پيل ک غيهر پهوځي چهارې لکهه دن ريهو تهودول ،داورونهو
بلههول ،د اوبههو راوړل ،آسههونو تههه د ويههو رسههول او داسهه نههورې سههرته
رسههول  ،خههو ډېههر ژر ي ه پههه غل کههي پههوځي ګوزارونههو او نښههتوک هههم
مېړانهههه ،زړورتيههها او مهههاهرت ويهههود .ههههره وار يهه پهههر فرانسهههويانو پهههه
کېهدونکو غل کونهو که ګه ون کهاوه او ههر وار بههه لهه کهاليو ،وسههلو او
نورو غنايمو سره راستنېده .او که لهه ه هه نهه بهه داسهير غويهتنه کېهده،
اسير به ي هم نيوه او له ځانسره به ي راوست.
دينيسوف ،ډېر ژر ،تيخون له بيګار نه وزګار او له ځانسهره بهه يه
ځانګړو دندو ته بوو او ه ه ته ي د قزاقانو په ډله ک دنده وسپارله.
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دتيخههون پههر آس سههوريدل نههه خويههېدل ،تههل بههه پلههی ګرځېههده ،خههو
هېڅکله به له سورو نه شاته نه پات کېده .د ه ه وسهله ،يهو چ مهه داره،
خولههه خاللههی توپههل و چ ه دنههورو دخنههدولو اوټوکههو لپههاره بههه ي ه لههه
ځانسره ګرځاوه ،خو د ه ه غوره وسله ،ه ه نيزه او تبرګی و چه د ه هه
په کارولو ک ي ب سارى السبرى او مهارت درلود او له ده سره داس
مل وو ،لکه لېوه او د ه ه غايونه  ،چ د ه ه پهه مرسهته د خپهل يهکار
تر وړيو الندې آډوکي راباسي ،ژويي او ټوټه ټوټه کوت ي . . .
تيخون دپارتيزانو په ډله ک  ،خورا زړور او ګټور سړى و .هېس چها د
ه ههه پههه انههدازه پههر فرانسههويانو د مرګنههي غل کونههو لپههاره دومههره وړ
وختونو نه موندل او هېس چا د ه هه پهه انهدازه اسهيران نهه نيهول او نهه يه
فرانسههويان وژل .ه ههه دغههه راز د قزاقههانو او سههواره پههو د وګههړو تههرمنځ
ټوک ټکال کول او په خپله ي هم دغه چارې خويېدل .
دينيسوف پرون شپه ،ه ه شميشوا ته ددې لپاره استولی و چه يهو
څوک د راز او مهلوماتو لپاره اسير کړت ،خوتيخون نه و غويتي چه د
يوه فرانسوت په اسيرولو بسنه وکړت او يا دا چ دشپ ويهده شهوى و،
نوه ه و چ په رهها ور د بوټهو او ونهو مهنځ تهه ورننهوت او دينيسهوف د
غون يو له پاسه ليدل چ ه ه د فرانسويان د پهو مهنځ تهه ورننهوتلی او
ه و هم ه ه پيدا کړى و.

55۳۹

2
دينيسههوف ،وروسههته لههه ه ههه چه لههه اېسههاول سههره  ،پههر فرانسههويانو
دغوڅ يرغل په اړه چ اوس ي پهه خپلهو سهترګو د ه هه رانېهږدې کېهدل
وليدل ،يو څه نور ههم وغږيهد  ،د خپهل آس مه يه واړاوه ،بېرتهه سهتون
شو او وې ويل :
 يه وروره ! اوس درځه چ ځو ،ځانونه لږ وال کړو.دينيسههوف چه د ونههو لههه څههانګو نههه ديههوې جههوړې شههوې وړې څپههرې
څنل ته ورسېد ،ودريد او دننه ځنګله ته ځير شو .يو سړى چ جمپر په
ځان ،قزاقي خولن ي پر سر ،ټوپل پر اوږو ،تبر پهه مالتړلهی ،اوږدې
پښ په ټينګو اوږدو قدمونو ،په داس حال ک چه اوږده السهونه يه
شهها او خواتههه يههورول ،پههه ب ه پروايههن د ونههو پههه مههنځ ک ه لههه ځنګلههه نههه
راووت .دغه سړى د دينيسوف په ليدو ،ه ه څه چه پهه الس که و ،پهه
تلوار دبوټو شاته وارتېږل ،خپلهه لمهده خهولن يه لهه سهره لهرې کهړه او د
خپل قوماندان خواته راوړانهدې شهو .داسهړى تيخهون و .د ه هه بشهره لهه
حماقته ګونځ ګونځ وه ،د ه ه وړې سترګ ځلېدل او پهه ه هو که
دخوين او نيکمرغن نښ څرګنديدې .ه ه خپل سهر داسه پورتهه کهړ
چ ګواک هڅه ي کوت ،دخندا مخه ونيسي .ه هه مخهام دينيسهوف
ته ځير شو.
دينيسوف وويل :
چېرې ورک شوى وې ؟تيخههون پههه ش ه ل ،خههو پههه داسهه يههو غههږ چهه سههندريزه انګههازه ي ه
خوروله ،په زوړتيا اوچټکن ځواب ورکړ:
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 چېرې ورک وم ؟ دفرانسويانو اسيريدو پس ورک وم. نو ول په رها ور ؟ خره ! نو ول دې څوک اسير نه کړل ؟تيخون چ پوځي بنهدلرونکي بهوټ يه پښهو وو ،خپله  ،پښه يه
الپس سره لرې او پراخ کړې او دوام ي ورکړ:
ال په هماغه لومړت سر ک م يهو تهن اسهير کهړ ،خهو
هوا ال تياره نه وه ،ه ه م ځنګله ته راوست ،بيا م له ځانسره وويل :
په دې يوه اسير خو هېس نه کېږت ،يهه بهه دا وت چه
الړ شم او کوم بل تن هم برمته کړم.
ددينيسوف ،اېساول ته وويل :
ګورﺉ ! څه دوکه مار دى.يه ه ه يو دې ول را نه وست ؟تيخون په خواشينن ،خو په تلوار ځواب ورکړ:
رانه وست ! ول ي راولم ؟ دا کارونه ګټهه نهه لهرت ،تاسهو څهه فکهرکوﺉ ؟ زه نه پوهېږم چ ستاسو څه ډول اسيران په کار دت ؟
 وينئ ؟ څه ځيرک خو غولوونکی دى ،يه !تيخون دوام ورکړ:
الړم چ يو بل تن اسهير کهړم ،پهه کهراره ،پهه ځنګلهه که  ،پهر ځمکههوغځېههدم ،دغههه شههان (تيخههون ناڅاپههه  ،پههه داس ه ډول چ ه هههېس چههاي
تصور هم نه کاوه ،په تلوار ،خو خورا آرامه د ځمکه پهر مه وغځېهد او
داي ويوده چ څنګه په ځنګله ک پر ځمکه وڅښېد) .
بيا ي زياته کړه:
بيا يوتن لهه کهوم خهوا راپيهدا شهو او ه هه مه راونيهو (دايه چهوويل په چټکن ي ودانګل چ څنګه) بيا م ورته وويل ،ځه چه ځهو
او جاللتماب ډګروال ته ورشو !
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ه ه چي

او نارې سورې پيل کړې.

پههه دې وخههت ک ه يههو څلههور تنههه نههور راپيههدا شههول .پههر مهها ي ه تههورې
راوويست  ،ما هم خپل تبرګی پرې راوويست (تنهدى يه تريهو کهړ ،ټټهر
ي وړاندې وويست او چ ه ي کهړل) او ومه ويهل( او ه هه څهه يه چه
کړت و ،وې يودل).
اېساول خپل ځلېدونک سترګ تنګ کړې او وې ويل :
 -دلته مو لهه غونه

نهه ليهدل چه څنګهه د ډنه و لهه الرې پهه تيښهته

وتښتېدې.
پيتيها ،غويههتل د زړه لهه کههوم وخانههدت ،خهو پههام يه شهو چه ټههول
دخنديههدو مخنههوت کههوت .ه ههه پههه چټکههن لههه تيخههون نههه ،داېسههاول او
دينيسوف پلو ته سترګ ورواړول  ،خو په دې ي سر نه خاللېده چه
دا څه مهنی لرت.
دينيسوف په خواشينن وټوخيد او وې ويل :
ته دا احم انه لوب پرېږده ،دا ووايه چ ه ه يوتن اسير دې ول رانوست ؟
تيخون په يوه الس مال او پر بهل ه هه ،سهر وګهراوه ،ناڅاپهه يه ټولهه
بشره وغوړيده او داحم انه خندا سره سم ي داړې راووت ( .د شهيرباتي
ل

 .چ دب پرې شون ې مهنی لرت ،له همدې امله پرې اېښودل شوى

و) او دخويههن رهههايي يهه بههرم راخههوره شههوه .د دينيسههوف بشههره هههم
وغوړيده او پيتيا په کړس کړس به زوره په خندا او وروسته تيخهون ههم
له ه ه سره هم اړى شو.
تيخون وويل :
 ه ه ډېر خوار و ،د ځان جام ي ټوټهه ټوټهه او څېهرې وې ،پهه ه ههحال مه چېهرې بهوولی واى ؟ ه هه څهه کهوﺉ چه ه هه ډېهر بهد ژبهی ههم و.
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عاليبنابه ه ه ويل چ :
زه پههه خپلههه د آنههرال(جنههرال)زوى يههم ،هههېس چېههرې نههه ځههم ،الس دېخالص.
دينيسوف وويل :
 جههوړ کههوټی (دخههره ب ههی)دى ،زه غههواړم  ،حههال مهلههوم کههړم او دىدجامو کيس کوت.
تيخون وويل :
ماهم غويتل چ حال ترې مهلهوم کهړم ،خهو ه هه ويهل چه پهه ههېسشي نه پوهېږت او له هېس شي خبر نه دى .مګر سرتيرت ډېر زيات او حهال
ډېر خراب دى.
تيخون زياته کړه:
هس نوم ي دسرتيرو دى ،که يو ،هم وشي ،ټول به پهه تېښهته شهياو اسيران به شي.
تيخون ددې خبرې وروسته په خوين ،خو په غوڅه بڼه د دينيسوف
سترګو ته ځير شو.
دينيسوف په تريو تندت او ځېږه ژبه وويل :
اوس چ يو څوسوه لښت وخورې ،بيا بهه خپلهه ووايه چه يهومنڅو پتيرې کېږت او په خپله به ريتيا پيل کړې.
تيخون وويل :
ول داس ژر خوابدت کېږت ؟ څه وايئ ،ايا ما سهتا د ا فرانسهوياننهه دت ليهدلي ؟ تههه لهږ پرېههږده چه تيهاره خههوره شهي ،څههومره چه غههواړې
درته راولمه ي  ،يو نه درې تنه به درته راولم.
دينيسوف وويل :
درځئ چ ځو !
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آن تر پېيره ځايه پورې الړ ،په خواشينن ي تندى تريو کړ او ههېس
ي ونه ويل.
تيخون ي شاته روان و او پيتيا اوريهدل چه ه هه څنګهه لهه قزاقهانو
سره خاندت .قزاقانو پر ه هه د ه ومهوزو لهه املهه چه ده دبوټهو(ونهو)پهه
منځ ک وراتېږل  ،ټوک کول .
کله چ دتيخون له خبرو ،دوى ته پيهدا شهوې خنهدا او موسهکا پهاى
ته ورسېده ،دپيتيا په يوه شېبه که پهه دې سهر خهالص شهو چه تيخهون
فرانسوت اسير وژلی دى .ه ه ګبڼن واخېست او نا آرامه شو .په همهدې
شېبه ک ي اسير فرانسوت ډول ي ته وکتهل او زړه يهي پهرې خهوږ شهو،
خو دغ نا ارامن ټول دسترګو د ر په اندازه دوام وکړ ،ه هه دا غهوره
وګڼله چ سر راپورته او ددې لپاره چ دسبا ورځ د عملياتو لپهاره لهه
اېساول نه پويتن او پلټن وکړت ،ځان زړور او چمتو يکاره کهړت .او
داټول هم ځکه چ ځان ورتهه تهر ه هو کسهانو نهه کهم ونهه برېښهي چه دى
اوس ورسره مل و .دولوخوف پس لېږل شوى افسر ،له دينيسهوف سهره
په الره ک مخام شو او ه ه ته ي دا خبر ورکړ چ دولوخوف اوس په
خپله رارسېږت او د ه ه هرڅه يه دت.
د دينيسوف پر څېرې ناڅاپه دخوين څپ راخورې شوې ،پيتيا تهه
ي ورغږ کړل او ورته ووې ويل :
 يه اوس نو ته خپل حال راته ووايه ،ستا کارونه څنګه دت ؟٭٭٭
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پيتيا له مسکوه الړ ،خپل خپلوان ي پرېښودل اوله خپل غون سره
يوځاى شو .ه ه تر دې نه ژر وروسته ،دداسه يهوه جنهرال يهاور شهو چه
ديوې لوي قطه قوماندان و .د خپل پوځي ژوند ،په تيهره بيها دعملهي
افسرت ژوند له مهاله او له ه هه وختهه چه د ويزيمسهکي پهه جګهړه که
ي ګ ون کړى و .تل ي په ګوګل ک دخوين او نيکمرغن ولولو څپ
وهل او په دې خوشهاله و چه ه هه لهوى شهوى او پهر لهه پسه د مېړانه
غرور کوت .ه ه به تل په دې څار ک و چ خهداى مهه کهړه چه د ريهتن
سريندن کومه شېبه او پېښه ترې پات نه شي .ه هه د ه هه څهه لهه املهه
چ په پو ک ي ليدل او اوريدل ،ځان نيکمرغه ګاهه ،خو سهره لهه دې
هم ه ه تل داس انګېرلهه چه ريهتنی اتلتهوب او مېړانهه پهه ه هو ځهايو
ک دى چ دى هلته نه وت ،نو له دې کبله ده تل تلوار او هڅه کوله ه هه
ځاى ته ځان ورسوت چ دى هلته نه شته.
کله چ د اکتوبر په يوويشتمه ،دده جنرال ،دا هيله څرګنده کړه چ
يههو څههوک ددينيسههوف قطههه تههه ورلېههږت ،پتيهها پههه يههوې بهه سههارې
خواخههوږ وويههل چ ه دى دې هلتههه واسههتول شههي ،خههو پيتيهها تههه ي ه د
ويزيمسکي په جګړه ک د ه ه کړه وړه وريادکړل.
پيتيا په ه

جګړه ک ددې پر ځاى چ خپله دنهده سهرته ورسهوت،

دجګړې په لومړيو کريو ته الړ شي ،دفرانسويانو سيمو ته ورننهوتلی و
چ تر اور الندې راتالى شوې او له خپل تومهان

نهه يه څهو ډزې ههم

کړې وې .اوس دنوې سپاريتن او هلته د استولو په وخهت که لهه ه هه
نهه هيلهه وکهړه چه د دينيسهوف دډله پهه ههېس ډول پهوځي کهړو وړو که
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ګ ون ونه کړت .له همدې کبله  ،کله چه دينيسهوف لهه ه هه نهه وپويهتل
چ له دوى سره پاتېږت او که بېرته ستنېږت ،تل سور واويت او هل
حيران شو چ څه وکړت .ترځنګله پورې رسېدل ،پيتيها خپلهه دنهده بللهه
چ ده ته وسهپارل شهوې چهارې ترسهره او د ه هو تهر رسهېدو نهه وروسهته
سمدالسهههه خپله ه قطهه ه تهههه ورسهههتون شهههي ،خهههو کلهههه چه ه يه ه هلتهههه
فرانسههويان او تيخهههون وليهههدل پهههوه شهههو چهه نهههن شهههپه ههههرو مهههرو بريهههد
کېدونکی دى .ه ه خپل تکل ډېر ژر بدل کړ او لهه ځانسهره يه داوپتيلهه
چ دده جنرال چ تر اوسه پورې ي دده ډېر درنهاوى کهاوه او ده يه ههر
سپاريتن ته غاړه کېښوده  ،يو احمق جرمن او دينيسهوف يهو اتهل دى.
اېساول بل اتل او تيخون هم بل اتهل دى .نهو لهه دې کبلهه پهه دغهو سهختو
شېبو ک د ه و يوازې پرېښودل د شرم وړ او بد کار دى.
کله چ دينيسوف او پيتيا له اېساول سره دځنګله څنل پوست ته
ورسههېدل ،دتيههارې لمههن پههه غوړيههدو وه .د مايههامنن تيههارې پههه رههها يههن
ک  ،ين شوت آسونه ،سواره پوځيان او قزاقان ليدل کېدل .سرتيرو پهه
داس ځايونو ک ن رت جوړول چ په امن ک وت .ه وى ځان شهيلو تهه
برابرول ،ځکه ډاريهدل چه فرانسهويان يه د اورونهو لهوګی لهه لهرې ونهه
ويني .د يوې وړې څپرې تر څنل يو قزاق چ لستوني يه به وهلهي وو
او دپسه غويه ي ټوټه کوله  .تر دغ څپهرې النهدې د دينيسهوف دډله
درې تنه سرتيرت له لرګيو نه د ميز په جوړلو لګيها وو .پيتيها خپهل لونهد
کمي

وويست  ،وري کړ چ سره وال ي کړت او خپله يه د مايهامنن

په جوړلو ک له افسرانو سره مرسته پيل کړه .له

دقي ه وروسهته ميهز

جوړ او پهر ه هه ډوډ برابهره وه  .پهر ميهز کاغهذت دسهتمالونه غوړيهدلي
وو .دغه راز هلته ودکا ،رومي ،خواړه ،سپينه ډوډ  ،کباب شوى پسهه
او مالګه مرال هم اېښي وو.
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پيتيهها چه د افسههرانو پههه مههنځ ک ه د ميههز تههر شهها ناسههت و ،پههه غههوړو
السونونو يه چه د وازدې غهوړ تهرې څڅېهدل ،الهول شهوې غويهه ټوټهه
کوله او خوړله .دماشتوب يو خوږ او خوندور احساس چ نه يوازې يه
له ټولو خلکو سره له مين او خواخوږ نه زړه ډک کړى و ،بلکه ددغهه
احساس له مخ ي دا باور درلود چ له ده او نور وګړو سهره دغهه شهان
مينه او احساس لرت.
ه ه دينيسوف ته م ورواړاوه او وې ويل :
 يه نو ،واسيلي فيدروويچ تاسو څه فکر کهوﺉ ،پهروا خهو نهه لهرت،که زه له تاسو سره يوه ورځکن هم پات شم.
پرته له ه ه چ ځواب ته سترګ په الره شي ،خپله ي ځانته ځهواب
ورکړ:
 ماتههه سپاريههتنه شههوې ده چ ه اطالعههات راټههول کههړم ،خههو يههوازېتاسو ما د جګړې تر ټولو غوره برخ ته . . .غوره برخه تهه پرېهږدت .زه نهه
م الونهههه غهههواړم ،نهههه نښهههانونه . . .زه يهههوازې غهههواړم . . .پيتيههها غايهههونه
وچي ل  ،خپل هسهل کهړى سهر يه وڅرخهاوه ،شها او خهواي وکتهل او
السونه ي وخوځول.
دينيسوف چ موسېده تکرار ي کړه:
ترټولو نه غوره برخ ته !پيتيا دوام ورکړ:
زمهها يههوازينن هيلههه داده چه ماتههه بشههپړه قومانههده راکههړﺉ ،چه زهخپله قومانده ورکړم ،تاسي ته څه سختن لرﺉ ؟
په دې شېبه ک يه  ،ه هه افسهر تهه چه غويهتل يه لهه کبهاب شهوت
پسه نه غويه راجال کړت ،م ورواړاوه او ه ه ته ي وويل :
ا ! تاسو چاړه غواړﺉ.5۹5٠

او د خپل الس چاړه ي ه ه ته ورکړه .افسر چاړه وستايله.
پيتيا تل سور شو او وې ويل :
مهرباني وکړﺉ ،واييخلي ! زه داس چړ ډېرې لرم.او ورپس پيتيا ،ناڅاپه چ

کړل:

او بابا ،ما چور هېر کړل.او بيا ي چ

کړل:

زه خههورا يههه مميههز لههرم ،زمههوږ کلههي تههه نههوى دوکانههدار راغلههی دى.داس ب سارت شيان ي راوړت چ مه کوه پويتنه .ما مميهز له

پهاوه

واخېستل ،زه خو دخوږو له خوړو سره عادت يمه .تاسي يه ههم غهواړﺉ
؟
او پيتيا ودانګل ،په داالن ک ي خپهل قهزاق تهه ځهان ورورسهاوه او
خپله توبره ي چ پنځه پاوه مميز په ک و ،راوړه.
ه ه وويل :
نوا ي جان ي کړﺉ ! مهرباني وکړﺉ ياغلو !ه ه اېساول ته م ورواړاوه او وې ويل :
دتاسو به دقههوې د اېشهولو لپهاره څهه کپهړت ،پهه کهار نهه وت ؟ مها دخپل قطه پهه دوکهان که واخېسهتل ،خهورا يهه شهيان دى کنهه ؟ ه هه
يه ،يه شيان راوړت دت .او تر ټولو مهمه خبره خو ال داده چ ه ه خورا
مهم سړى دى .دغه شيان به هرو مرو تاسو ته راولېږم .کهه غهواړﺉ چ مهق
به ههم درتهه راولېهږم ،کېهداى شهي خهالص شهوت وت يها لهه کهاره لويهدلي
وت ،ګههوره ! کلههه کلههه داس ه کېههږت .مهها لههه ځانسههره را اخېسههتي دت ،دا
ګورﺉ !
ه ه خپله توبره ويودله ،ما دلته سل چ م ه ډېهر ارزانهه را اخېسهتي
دت .مهرباني وکړﺉ چ څومره پهه کهار دت ،ههومره واخلهئ ،کهوالى شهئ
5۹55

دروايخلئ او ټول هم اخېسهتي شهي .خهو ناڅاپهه يه خبهرې پهرې کهړې او
تل سور شو او تصور ي وکړ چ زيات وغږيد که څنګه ؟
ه ه پاڅېد او ورياد ي کړل ،چ کومه بله سادګي خو بهه يه نهه وت
کههړې  .د ه ه ورځ ه ټههول پېښ ه ي ه وريههادې کههړې ،ه ههه فرانسههوت،
ډول ي وريادشو او په زړه ک ي تيره شوه:
 موږ خو دلته ډېر يه يو ،خو ه ه به څه حال لرت ؟ ه ه به يه چېهرېاچولی وت ؟ څه خواړه به ي ورکړت وت او کنه ؟ يا به يه وروړت نهه وت
؟ خو دې تهه يه پهام شهو چه دچ م ونهو پهه اړه يه اپلته ويلهي دت ،نهو
ځکه اوس له نورو خبرو ډاريده.
له ځانسره ي وويل :
هرو مرو بهه سهره ووايهي چه خپلهه زلمهی دى  ،نهو څنګهه يه پهه دېهلل زړه خوږېږت ،خو زه بهه سهباته ويهيم چه زه زلمهی يهم ،کهه ځهوان ؟
پيتيا همداس فکرونو کول:
 دا نو څه دشرم ځاى دى ،که زه له ه و نه وپويتم ؟ پهه ههر حهال ،ههرڅه فکر چ کوت ،کوت دت ،بيا تل سور واويت او په حيهرت سهره يه
ددې لپههاره نههورو افسههرانو تههه وکتههل چ ه وګههورت ،د ه ههو پههه څېههره ک ه
دملندو نښ يکارت او کنه ؟
ه ه وويل :
اجازه ده چ ه ه اسير شوى هلل ته ورغږ کړو ؟ اجازه ده چ ه ههته څه خواړه او اوبه وروړو ؟ اجازه ده. . .
دينيسوف چ تصور کېده ،دغه کارونو دشرم وړ ګڼي ،وويل :
 هوک ! دزړو خوږت هلل دى ،ډېر به وږى شهوى وى ،ورغهږ کهړﺉچ ه دلتههه راشههي ،ه ههه وينسههينت بههوس ،نههومېږت ،ورغههږ کههړﺉ ،ورغههږ
کړﺉ ،پيتيا وويل :
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 زه به ورغږ کړم.دينيسوف وويل :
 ورشه ،ه ه خوار ته ورغږ کړه !ه ه تکرار کړه:
ه ورغږ کړه ! ورغږ کړه ! درحم وړ دى.
کله چ دينيسوف دا خبرې کول  ،پيتيا د دروازې تهر مخه والړ و.
ه ه د افسرانو له مينځه ورتيرشو او ځان ي دينيسوف ته ورنېهږدې کهړ
او وې ويل :
 ګرانه ! اجازه راکړه چ يکل دې کړم .آ  ،پهوهېږﺉ ،څهومره غهورهکار وشو ،څومره يه کار وشو !
ه ه دينيسهوف يهکل کهړ او انګهړ تهه يه ورمنه ه کهړه ،د دروازې تهر
مخ ودريد او چ

ي کړل:

بوس وينسينت ! وينسينت !له تيارې نه يو آواز راپورته شو.
ياغليه ! ستاسو څه په کار دت ؟پيتيا ځواب ورکړ:
ه ه فرانسوت هلل چ نن اسير شوى دى.قزاق وويل :
يه ،ه ه سين يادوې.د وينسينت نوم ،قزاقانو په ويسين او کليوالو بزګرو او سهرتيرو پهه
ويسنيو بدل کړى و.
پهه دغههو دواړو بههدل شهويو نومونههو که  ،دپسهرلي او پسههرلني مهنههی
ن ښت وې .نو ځکه ه ه هلل دوى د«پسرليګوټي»په نامه چ د زلمهي
او ماشوم نښه ي څرګندوله ،يادوه.
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ه ه هلته دن رت سره ناست و او ځان ي تاوداوه.
له خنداسره مل ،يو غږ له هماغ تيارې نه راپورته شو:
 ها ها ها ها ها ،پسرليګوتيه !له پتيا سره نېږدې سپور والړ پوځي  ،وويل :
 ځيرک هلل دى ،ډېر وږى و ،همدا اوس مو ډوډ ورکړه.پههه تيههاره کهه دقههدمونو غههږ واوريههدل شههو ،پههه خټههو کهه د لوڅههو
پښوشړپهارى تر غوږ او ډول ي هلل د دروازې په خول ک راڅرګند
شو.
پيتيا وويل :
آه ،داتاسوياستئ ؟ ډوډ غواړﺉ ؟ ډارېږمه ! هېڅوک څه نه درتههوايي ! راځه ! راووزه ! راځه !
ه ه په خواخوږ او مهربانن د ه ه پر الس ،الس ورکېښهود او وې
ويل :
راځه !ډول ي چ ماشوم وزمی آواز ي رېږديده ،وويل :
له تاسو نه مننه ياغليه !
ه ههه خپل ه پېښههبل پههه خټههو ککههړې پښ ه راڅښههول او لههه خټههو نههه
دپښو په پاک کولو پيل وکړ.
پيتيا غويتل ،دغه ډول ي ته ډېر څه ووايي ،خو نه ي شهو کهوالى.
ه ه په داالن ک د ه ه ترڅنګه والړ و ،خو حيران پات وچ څه ووايهي.
بيا ي په تيارو ک د ه ه الس راونيو او ه ه ي کېښکود.
له خواخوږ نه په ډک آواز ي وويل :
مهرباني وکړﺉ ،دننه راشئ !5۹52

پيتيا له ځانسره وويل :
آ  ،آ ! کاشک م يو څه درته کوالى شواى !پيتيا دروازه راخالله کړه او ه ه ي له خپل څنګه بدرګه کړ.
کله چ ډول ي دننه را ننوت ،پيتيا له ه ه لرې کېناست ،ځکه ه ه
ته ي پاملرنه دځان لپاره سپکاوى ګاهه .ه ه الس جي تهه کهړ .پهه جيه
که يه پهه خپلههو پيسهو الس وواههه ،ه هه يه النهدې بانهدې کهړې او پههه
شههل ک ه و چ ه ايهها دا بههه شههرم نههه وت او کنههه ؟ چ ه ډول ههی تههه پيس ه
ورکړت.
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د دينيسوف په سپاريتنه ي ډول ي ته خولن ورپر سر کړه ،کتهاب
او ودکا ي ورکړل او وې ويل چ ه هه لهه اسهيرانو سهره ونهه لېهږت او لهه
خپل ډل سره ي وساتي .دولوخوف چ کوټ ته راننهوتلی و ،دپيتيها
ورتههه پههام شههو .ده د پوځيههانو پههه مههنځ کهه  ،دفرانسههويانو پههه وړانههدې
ددولوخههوف دب ه سههارې مېړان ه او دکرک ه کيس ه اوريههدل وې .نولههه
همهدې املههه ،لهه ه ه شهېب نههه چه دولوخههوف کهوټ تههه راننهوت ،يههوه
شېبه ي هم له ه ه نه سترګ بهل پلهو نهه غړوله  .پرلهه پسه يه ه هه تهه
کتهههل ،غهههاړه يه ه ددې لپهههاره پهههه ويهههاړ هسهههکه نيهههول وه چه ه ځهههان لهههه
دولوخوف سره دمرک اوخبرو سيال وګڼي.
د دولوخههوف سههادګن او عههادت کههړو وړو  ،پههر پيتيهها سههخت اغيههز
يندلی او ه ه ي حيران کړى و.
دينيسوف ،قف ازت چپنه اغوست  ،ږيره ي پريښېوه او د نيکوالى
مهبزه لرونکی شمايل ي په غاړه ک پروت و .د ه ه ژب او کړو وړو ،
د ه ه دحالت دځانګړتيا څرګندوله کوله ،خهو دولوخهوف بهرعک

چه

پخواي په مسکو که دپهارس د شههزادګانو پهه څېهر جهام اغوسهت ،
اوس ي دګارډ ديوه م رور افسر بڼه لرله . .ږيره ي چپه وهله وه او يهوه
غږره افسرت دريشي ي چ د ګريګورت وياړمن روسي نښان ي پرټټر
ټمبلههی و ،اغوسههت او سههاده پههوځي خههولن ي ه پرسههر وه .خپل ه لمههدې
جام ي وويست  ،ه ه ي يوې خواته کېښودې او پرته له ه ه چه لهه
چاسره سالم ستړت مشي وکړت  ،مخام د ينيسوف ته راغي .له ه ه نهه
يهه دجګههړې او چههارو پههه اړه پويههتن پيههل کههړې .دينيسههوف ،د ه ههو
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خيالونو او لويو چارو دسرته رسولودتکلونو په اړه چه پهه سهر که يه
ګرځول ،ه ه ته خبرې وکړې .د ه ه پيهام پهه اړه چه پيتيها راوړى و او د
ه وځوابونو په اړه چ دغه زلمي  ،دوو جنراالنو ته ويلي وو او تهر ه هه
وروسته ي ه ه څه چ ده دفرانسويانو دکاروان په اړه له ځانسره لهرل،
ه ه ته بيان کړل .دولوخوف ،وويل :
يههه ! دادت ،ټههول پههه هرڅههه خبههر دت ،خههو بايههد پههه دې پههوه شههو چ هدفرانسويانو د پو شمېر څو ،څو ډل او کهوم ډله دت .بايهد ه هو تهه
ورشو ،تر ه ه پورې چ د ه وى په شمېر په پوره توګهه پهوه نهه شهو ،لهه
ه ههوى سههره دنښههت اجههازه نههه شههته .زمهها خويههېږت چه هههر کههار پههه پههوره
ځيرکتيا او پهام ترسهره شهي .ههوک ! دغسه ! اوس نهو راتهه ووايهئ پهه
دغو ياغلو ک داس څوک شته او کنه چ له ماسره د ه وى سهيمو تهه
ورشي ؟ زما دريشي راسره ده.
پيتيا چ

کړل:

 زه ،زه ،زه درسره ځم !دينيسوف ،دولوخوف ته م ورواړاوه او وې ويل :
ته ،ته هېس چېرې تالى نه شهي او پيتيهاخو الهال نهه پرېهږدم چه لههدې ځايه ويورت.
پيتيا چ

کړل:

 ول زه الړ نه شم ؟داځکه چ همداس ده.پيتياوويل :
 ډېره بښنه غواړم ،بښنه ځکه غواړم چ زه خوځېږم او ځم ،بله خبرهنه شته.
او م ي دولوخوف ته ورواړاوه او وې ويل :
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تاسو ما له ځان سره بيايئ ؟دولوخوف چ دفرانسوى ،ډول ي ننداره ي کوله ،خداى خبهر چه
دخيال مرغه ي چېرې الوته.
ه ه وويل :
 ول نه ؟ه ه له دينيسوف نه وپويتل:
ډېره موده کېږت چ دا زلمی دلته دى ؟همدا نن ي سره نيولی دى ،دى خپله پر هېس شی خبر نه دى ،خهو مها
همدلته له ځانسره پرېښود.
دولوخوف ،وويل :
په نورو څه کوت ؟ چېرې ي لېږت ؟دينيسوف ،ناڅاپه تل سور شو او وې ويل :
څنګه چېرته ؟ ه وى لېږم .هر يو تسليموم او دتسهليمن خهل اخلهم.په زوړتيا او ټينګه ويلي شم او وجدان م هم له دې املهه آرامهه دى چه
زما داسيرانو له ډل يهو ههم وژل شهوى نهه دى .تهر دې چه زمها دسهرتيرو
وجدان نا آرامه وت او ولړل شي ،ماته د ديرشو او يا درې سهوو اسهيرانو
تسليمي غوره او آسانه ده ،همداس نه ده ؟
دولوخوف يوه سړه او له ملن و ډکه موسکا وکړه او وې ويل :
-دغه له خواخوږ ډک خبرې به ددغه ځوان ګهراف  ،شهپاړل

کلهن

زلمي پر خول ي يکارت ،يه به دا وت چ ته دا خبرې پرېږدې.
پيتيا په حيا وويل :
زه نه غهواړم ،څهه ووايهم ،زه يهوازې غهواړم ووايمهاږ يهوازينن هيلههم داده چ هرو مرو له تاسو سره الړ شم.
دولوخوف ،دوام ورکړ:
5۹5۳

درځ هئ چ ه ځههو ! نههو څههه تههه ګههورت وروره ! داخبههرې پرېههږدﺉ ،دا دخواخوږ او مهربانن خبرې.
داسه ه برېښهههېده چه ه پهههه دې اړه ځکهههه خبهههرې خونهههد ورکهههوت چه ه
دينيسوف ي خواشينی کاوه .ه ه سر ويوراوه او وې ويل :
نويه  ،دا يوتن مو ول له ځانسره ساتلی دى ؟ لهه دې کبلهه چه زړهدې پههرې وسههوو ؟ ځکههه مههوږ ټههول سههتا داسههيرانوپه تسههليمن او خههل
اخېستلو هم پوهېږو .ته چ سل تنه تسليموت  ،ديرا تنه ژونهدت ځهاى
ته نه رسېږت .يا له لوږې مرت اويا وژل کېږت ،دا به يه نه وت چه الهال
څوک اسير نه شي ؟
اېسههاول ،خپل ه ځلېههدونک سههترګ  ،الپس ه تنګ ه کههړې او ددې
خبرو دمنلو په نښه ي سر ويوراوه.
 دا نور ،نو په ما اړه نه لرت او په دې هکله غږيدل هم نه غواړم .دچهاوژل هم په غاړه نه اخلم ،ته وايهي چه مهرت ،مهرت دت ،نوڅهه ؟ خهو خبهره
داده چ زما له السه مړه نه شي.
دولوخوف وخندل:
کههه ه ههوى تههوان لههرالى او کههوالى شههواى ،زه بههه ي ه اوس سههل وارهنيوالى واى ،ته به ي هم نيوالى واى ،چا دې دآزاد طبهيهت پهروا ههم نهه
کوله .که په الس ورشو ،سمدالسه به مو پر کومه ونهه راځوړنهد کهړت .تهر
يوې شېب چوپتيا نه وروسته ي وويل :
يه به دا وت چ يو کار وکړو ،زما قزاق ته ورغږ کړﺉ چ لهه خپلهکڅوړې سره راشي ،ما دلته دوه فرانسهوت دريشهيانن راوړت دت او پهر
پيتيا ي غږ وکړ:
نويه ! ته غواړې چ له ماسره الړ شي ؟پيتيا تل سور اونېږدې و چ له سترګو ي اويک راتوي شي.
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ه ه دينيسوف ته وکتل او وې ويل :
زه ؟ زه هرو مرو درسره ځم.په ه ه موده ک چ دولوخوف له دينيسهوف سهره پهه دې اړه چه لهه
اسيرانو سره څه وشي ،خبرې کول  ،د پيتيا په زړه که  ،بيها يهو ډول نها
آرامه تلوسه راوتخنيده او يوه تلوار پس واخېست .ه ه بيا بهه دې پهوه
نهه شههو چه دغههه تيريهدونک او کېههدونک پېښه يه دت او بههدې دت.
ه ه له ځانسره فکر وکړ:
کهه مشههران او مخهور داسه ګڼههي ،خهو همداسه سهمه ده .هههرو مههروبايد همداس وشي ،خو اللي خبره داده چ دينيسوف بايد داس ونه
ګڼي چ زه د ه ه هرڅه منم او ه ه پهر ماخپلهه قومانهده وچلهوت .زه ههرو
مرو له دولوخوف سره ،دفرانسويانو تر ولکه النهدې سهيم تهه ورځهم،
که ه ه ورتالى شي .زه هم کوالى شم ورشم.
دينيسوف چ هرخه وکړل ،ه ه ته ي د نه تل ډاډ ورنه شهو کهړاى،
ه ه ويل چ دى هم عادت لهرت ،هرڅهه پهه پهام او ځيرکتيها ترسهره او پهه
نيمههاى ک ه ي ه پرېنههږدت .ه ههه وويههل چ ه دى دده ژونههد تههه د ورپېښههو
ګوايونوخيال نه ساتي.
ه ه هم داس وويل :
ګورﺉ ،دا راسره ومنئ ،که موږ په پوره توګه په دې پهوه نهه شهوچدفرانسويانو شمېر څومره اوڅنګه دت ، ،ځکهه دې خبهرې پهورې زمهوږ،
ه ه هم دسهلګونو تنهو ژونهد تړلهی دى ،حهال دا چه مهوږ دوه تنهه يهو ،او
الله خبره خهو داده چه زمها خپهل زړه غهواړت چه الړ شهم ،زه ههرو مهرو
ځم ،تاسو نور نه شي کوالى ما راتم کړﺉ.
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پيتيا او دولوخوف ،فرانسوت کوټونه واغوستل او د ه وى خهولن
ي هم پر سر کړې .تر ه ه وروسته ه

لوړې پوست تهه ورغلهل چه لهه

ه ه ځايه دينيسهوف د فرانسهوت پهو څارنهه کولهه .ه هوى لهه ځنګلهه نهه
راوتل او په تپه تياره ک ي ځان شيل ته رسولی و و .همدا چ شيل
ته ورسېدل ،دولوخوف ،ه هو قزاقهانو تهه چه لهه دوى سهره راغلهي وو،
سپاريتنه وکړه چ همالته دوى ته سترګه په الرې پات شي .ه ه خپلهه
په چټکن تهر ه هه پهورې وړانهدې الړ چه پلهه تهه ورسهېد .پيتيها چه لهه
لېوالتيهها او هممهالههه ګبنههن نههه مرګنههي حالههت تههه رسههېدلی و ،د ه ههه تههر
څنل سپور روان و ؟
پيتيا وويل :
که اسير شوو ،زه خو ژوندى نه تسلېمېږم ،تومان ه لرم.دولوخوف په کراره  ،خو چټکن وويل :
په روسي ژبه مه غږېږه .له دې خبرې سره هممهاله  ،لهه تيهارې نهه يهوغږ راپورته شو:
 څوک را روان دى ؟ ا و دډزو غږ واوريدل شو.دپيتيههها پهههرم وينههه راوبهېهههدې اوتومهههان

تهههه يههه الس وروړ.

دولوخوف ،پرته له ه ه چ خپل آس کرار يا چټل کړت ،وويل :
دشپږم غون د اوالن د ډل يم.د يوه پېيره دار تور سيورى دپله پر سر رايکاره شو او وې ويل :
دشپ نوم ؟دلوخههوف ،خپههل تههل لههږ ورو کههړ ،څههه وړانههدې الړ او لههه تههل سههره
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هممهاله ي وپويتل:
کوالى شم ،وپويتم ،ډګروال ژيرار ،دلته دى ؟پېيههره دار پرتههه لههه ه ههه چ ه د ه ههه ځههواب ورکههړت ،د ه ههه مخههه ي ه
ونيوه او بيا ي وپويتل:
دشپ نوم ؟دولوخوف ،ناڅاپه په قهرشو او خپل آس ي مخام پره ه وروست
او په خورا غض ي پره ه چ

کړې:

 کله چ يو افسر چکر تهه وزت ،پېيهره دار لهه ه هه نهه دشهپ نهوم نههپويتي .تاسو نه م وپويتل ډګروال ژيرار ،دلته دى او کنه ؟
او ب له ه ه چ له ه ه پېيرداره ځواب ته چ الره ي ورتهه پريښهي
وه ،سهههترګه پهههه الره پهههات شهههي ،دولوخهههوف همداسه ه دغونه ه

پلهههو

وخوځېد.
دولوخوف ،په ه ه تيهاره که  ،پهه الرې که لهه تيريهدونکو نهه يهوتن
ودراوه او له ه ه نه ي وپويهتل چه قومانهدان او افسهران چيهرې دت ؟
دغههه سههړى چهه يهههو سههرتيرت و او يههوه بهههوجن پههه اوږو بههار و ،ودريهههد
دولوخوف آس ته ورنېږدې شو ،د ه ه پر آس ي الس تير کړ او هس په
سههاده ژبههه يه دولوخههوف تههه وويههل چه قومانههدان او افسههران پههاس لههوړ
دغون

ين خواته په کالکه وو(موخهه يه هماغهه دکهوم خهان باغ هه

ګن وه)
دولوخههوف ،پههر ه ه الرې چ ه لههه دواړو خههواوو بههه ي ه  ،دلګېههدلو
اورنهههو دناستوفرانسهههويانو دغږيهههدا ،غهههږ راتهههه وړانهههدې الړ او ه ههه
باغ ګن ته ور وګرځېد .لهه دروازې ورننهوت ،لهه آسهه کهوز شهو او ه هه
دن رت پلو ته چ څو تنه ي شا او خواته ناسهت او پهه لهوړ آواز غږيهدل،
ورتير شو .دن رى په کوز سر ک  ،پر اېښي ديل ک څه اېشهيدل .يهوتن
5۹٠۹

سرتيرى چ خولن ي پر سر او شين بخون کوټ يه پهر غهاړه و ،د ه هه
تر څنل ګون ې وهل وې او په ه ه ک ي د خپل توپل سي يوراوه.
ددغه سرتيرت بشره داور په رهايي ک  ،تکه سره برېښېده.
دن رى بل خواته ،په تياره ک يو ناست افسر وويل :
 په دې پېريانو ي واهلل که وګټ !يوبل افسر په خندا شو او وې ويل :
ټول اسيروتدواړه افسهههران چهه شهههول او د تيهههارې پهههه ه هه خهههوا کهه يهه چهه
دولوخوف او پيتيا پرخپلو آسهونو سهپاره راروان و ،دقهدمونو آوازونهو
ته غوږ ونيو.
دولوخوف په لوړ او رسا آواز وويل :
 سالم ياغلو !دن رت په تياره ک ناست افسران سره وکټېدل ،لوړ ونهی افسهر چه
اوږده غاړه ي لرله ،له ن رت نه راتاو شو ،دولوخوف ته ورنېږدې شو او
وې ويل :
 تاسو ياست کليمان ! تاسو له کوم بال. . .د ه ههه ژر خپلهه تيروتنهه پههام شههو چهه لههه ناپېژنههدلو کسههانو سههره
مخام دى ،تندى ي لږ څه تريو کړ ،له دولوخوف سره ي ستړت مشهي
وکړه او وې پويتل چ څه مرسته ورسهره کهوالى شهي .دولوخهوف ورتهه
وويل چ دى او ملګرى ي له قطهه وروسهته پهات شهوت دت ،ه هه دا
هم وويل چ له ټولو نه ي پويتن کړت دت چ دشپږم قطه احهوال
لههرت اوکنههه ؟ خههوهېس چهها پههه دې اړه مهلومههات نههه لههرل .پيتيهها تههه داس ه
وبرېښېده چ دغه افسران ده او دولوخوف ته په کرکهه او شهل ګهورت.
يو څوشېب ټول حيران اوچ پات شول.
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له ن رى نه آپلو له خندا نه ډک يو آواز راپورته شو او وې ويل :
که له موږ سر مو دمايامنن تکل کړى و ،ناوخته کړې مو ده.دولوخوف ځواب ورکړ:
دوى دواړه ماړه دت او همدا نن شپه بايد وړاندې الړ شي.ه ه خپل آس ،ه ه سرتيرت ته چ د خپل توپل سهي يه پهه ديهل
ک ه يههوراوه ،ورکههړ او پههه خپلههه دن ههرت پههه خههواک دناسههت اوږدغههاړت
افسر څنل ته ګون ه شو.
دغه افسر چ له دولوخفه سترګ بل پلهو نهه غړوله  ،دوه واريه لهه
ه ه نه وپويتل چ دوى دکهوم غونه دت ؟ دولوخهوف ،ه هه تهه ځهواب
ورنه کړ او داس ي ويوده چ د ه ه پويهتنه يه اوريهدل نهه ده .ه هه
له خپل جي نه خپل فرانسوت ،پي راوويست ،پي يه ولګهاوه او لهه
افسرانو نه ي دالرې د امنيت او قزاقانو دغل کهي يرغهل او ګهواچ پهه
اړه وپويتل.
له ن رت نه آپلوته ،ناست افسر وويل :
دغه داړه ماران هرچېرې پيدا کېږت.دولوخوف  ،وويل چ قزاقهان يهوازې ده او دده دملګهرت پهه شهان لهه
خپلو ډلهو نهه پهات کسهانو تهه ګوايهمن دت .او بيها يه پهه پويهتنيزه بڼهه
زياته کړه چ ه وى په لويو ډلو برېد نه کوت ،خو ده ته يه ههېس ځهواب
ورنه کړ.
پيتيا د اور څنل ته والړ او د ه وى خبرو ته غوږ غوږ و ،ههره شهېبه
ي په زړه ک تيريدله چ اوس به ه ه وخوځېږت.
خهو دولوخهوف پهاى تهه رسهېدل خبهرې بيها راپيهل کهړې ،پهه ځيرتيها
اوټينګه ي له ه وى نه پويتن پيل کړې:
 څو قطه  ،په کوم شمېر او څومره اسيران لهه دوى سهره روان دت ؟5۹٠2

د روسي اسيرانو په اړه ي وويل :
دا هم هس ناوړه کار دى چ دا مړت ځان پس کشکاږت ،يه به داواى چ ټول مو چآنوارت کړت واى.
يههوه لېههونن خنههدا پيههل شههوه ،پيتيهها لههه ځانسههره وويههل چ ه اوس بههه
فرانسههويان د ه ههوى پههر دوکههه پههوه شههي .بيهها پرتههه لههه ه ههه چ ه وغ هواړى
پاڅېد او له ن رت نه يوګام شاته الړ .هېس چا ه ه ته ځواب ورنه کړ او نهه
په خندا ک ورسره هم اړت شول .ه ه فرانسوت افسر چه کهوټ يه پهر
ځان اچولی و او اوږد غځېدلی و اونه مهلوميهده ،سهر يه راهسهل کهړ
او پههه زګيههروت ډولههه توګههه ي ه خپههل ملګههرت تههه څههه وويههل .دولوخههوف،
وخوځېد او ه ه سرتيرت ته ي ورغږ کړل چ آسونه ي نيولي وو.
پيتيا همداس ب واکه په زړه ک وويل :
يه ده ،آسونه خو راکوت.آسونه ي راوستل.
دولوف غږ وکړ:
شپه مو په خير ياغلو !پيتياهم غويتل چ ووايي:شپه مو په خيهر ! خهو وې نهه شهو کهوالى
چ څه ووايي.
افسرانو په خپل منځ ک کوم نه پوهېدونکي څه وويهل .دولوخهوف،
په ډېره ارامن او کراره پرخپل آس چه چېهرې تړلهی نهه و ،سهپور شهو او
همداس په کراره د کال له دروازې نه ووت .پيتياهم له ه ه سره غبهرګ
خپههل آس وخوځهههاوه او غويههتل يهه شههاته مهه واړوت او وګههورت چهه
فرانسويان خو به ،په دوى پس نه وت راغلي ،خو زړه ي ونه شو کړاى.
دولوخوف چ لوي الرې ته سم شو ،پر ه

الرې چ راغلهی و ،نهه

الړ ،بلک دکلي پلو وړاندې الړ ،غوږونه ي څل کړل او وې ويل :
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 پيتيا ،ه ه غږونه چ په روسي ژب غږيدل وپېژنهدل او دلګېهدلواورونهههو ترڅنهههل يههه  ،پهههه داسههه حهههال کههه چههه د روسهههي اسهههيرانو
تصويرونو ،دسترګو تهر وړانهدې تصهورول ،يهوې مه ځوړنهدې الرې تهه
مخه کړه .ځانونه ي پله ته ورسول .کله چ پله ته ورسهېدل ،د پېيهره دار
تر څنل تير شول او ه ه ته ي پام شو چ په خورا خټه طبيهت دپلهه پهه
سر ګرځي ،راګرځي .ه وى ته يه ههم ههې ونهه ويهل .دوى ههم ځهان ه ه
شيل ته ورساوه چ قزاقان ورته سترګ په الره و.
دولوخوف وويل :
 يه نو دخداى په امان !دينيسوف ته ووايئ چ سهار ته دلومړې ډزې سره. . .
ه ههه غويههتل چ ه الړ شههی ،خوپيتيههاد ه ههه الس راونيههو ،ه ههه ي ه
ودراوه ،له ګبڼن او خوين نه په ډک آواې ي وويل :
نه ،نه ،تاسو په ريتيا ههم خهورا مېړنهی سهړى ياسهتي ! ههاى ،ههاىچ څومره ستر او غوره کار وشو ،څومره غوره ! ماته ډېر ګهران ياسهتئ
 .،دولوخوف وويل :
يه ده ،يه ده ،خو پيتياه ه نه پرېښوده ،ددولوخهوف پهام شهو چهپيتياپههه تيههاره کهه د ه ههه پلههو ورخمېههږت او غههواړت دى يههکل کههړت.
دولوخوف دپيتيام يکل کړ ،وې خندل ،د خپل آس مه يه واړاوه او
دشپ په تياره ک ي ځان ورک کړ.
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پيتيا چ خپل څپرې ته راستون شو ،دينيسوف يه پهه داالن ډولهه
ځاى ک وليد ،دينيسوف خورا نا آرامهه  ،ګبنهن اخسهتی او پهه دې ډېهر
پېښههمانه و ،چ ه ول ه ي ه پيتياتههه دتههل اجههازه ورکههړې ده .دى د ه ههه
راتههل تههه نهها آرامههه سههترګ پههه الره و .کلههه چهه ي ه پههه پيتيهها سههترګ
ولګېدې ،چ ه ي کړې:
خدايه شکر !کله چ ي له پيتيانه په خورا خونهد او ولولهو ،پهر ه هه تيهرې شهوې
کيس واوريدې ،نو وې ويل :
 په ريتيا له خدايه شهکر ! پهه تها دى لهنهت وت ،پهوهېږت ! سهتا لههغمه ويهده شهوى نهه يهم .د خهداى شهکر ،راځهه ويهده شهه ،کېهداى شهي تهر
سهاره يو چرت ووهو.
پيتيا وويل :
 يه ده ،خو ماته ال خوب نه راځي .له دې پرته ،زه خوځان يه پېهژنم،که يو وار ويده شوم ،نور نو کهار وران دى ،بلهه خبهره خهو ال دادى چه زه
تر جګړې مخک ويده کېداى هم نه شم.
پيتيهها يههوه مههوده ،پههه څپههره کهه پههات شههو او پههه خههورا خونههد ي ه ،
دفرانسويانو مهنځ تهه  ،د خپهل ورتهل خيالونهه پالهل .ه هه نهه يهوازې پهه
دغو خيالونو ک ډوب و بلک د راتلونک ورځه  ،ريهتينن جګهړه يه
دسترګو تر وړاندې انځوروله .وروسته تر ه ه چ پهوه شهو ،دينيسهوف
خوب وړى ،پاڅېد او انګړ ته ووت .هوا تيهاره وه .بهاران دريهدلی و ،خهو
دونو له څانګو څاڅکي څڅېدل.
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پوست ته نېږدې ،دقزاقانو څېرې او له ه هو سهره نېهږدې تهړل شهوت
آسونه ،لکه تور تور داغونه ،تر سترګو خوځېدل .دتورو څپهرو شهاته ،د
ه وڅنل ته دوالړو دووکراچيو اوه وپورې تړلو آسونو شا او خواتهه،
اورنه ،په مړه کېدو وو .قزاقان او سهواره پوځيهان ال ويهده نهه وو .يهو نهيم
ځههاى دڅههاڅکو دڅڅېههدو ،د آسههونو دشههڼهارت او دسههرتيرو دبنګهههارت
غږونه اوريدل کېدل.
پيتيا چ له داالن ډوله ځاى نه ووت ،په تپه تياره ک ي شا او خهوا
وکتههل او کراچيههو تههه ورنېههږدې شههو .ديههوې کراچههن النههدې دکههوم چهها
دخرپهارت غږ پورته و .زين شويو آسونو خپله اوربښه خهوړل  .پيتيها
پههه تپههه تيههاره ک ه خپههل آس وپېژانههد ،کههه څههه هههم د ه ههه آس د کمکههن
روسههي (اوکههرائين)و ،خههو ه ههه  ،ه ههه قههره بههاغ نومههولی و ،د خپههل آس
اوربوز ي راونيو ،ه ه ي مچ کړ او وې ويل :
يه قره باغه ! سبا به خدمت کوو ! ه ه قزاق چ د کراچن څنل تهناست وې ويل :
اربابه يه به دا وت چ لږ څه ويده شي.نه ،نه .داسه يهکارت چه تاسه  ،ليخهاچوف نهومېږت ؟ وينهئ مهوږ
همدا اوس راورسېدو ،دفرانسويانو منځ ته ورغلي وو .پيتيا ،قزاق تهه
 ،په بشپړه توګه ،دفرانسويانو منځ ته د خپل ورتل کيسه وکړه ،دا ي
هم ورته وويل چ وله يه دا کهار کهړى دى .ه هه دا ههم وويهل چه وله
غوره ګڼي چ انسان خپل ژوند لهه ګوايهه سهره مخهام کهړت ،ده وويهل
خو يو کار هم بايد ب تکله نه وت.
قزاق وويل :
 يه به دا وى چ لږ څه ويده شوى واى.پيتيا ځواب ورکړ:
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نههه ،نههه ،زه لههه ب ه خههوبن سههره رږدى شههوى يههم .او ګههوره ! ستاسههو دتومان و ،چ م

زړې شوې نه دت ؟ ما له ځانسهره نهوې چ م ه راوړت

دت ،څنګه ؟ په کار خو به دت نه وت ؟ که غواړې در واييخله.
قزاق له کراچن الندې سر راوويست.
پيپتا وويل :
زما عادت دى ،هر کار په ځيرکتيا وکړم ،ځېن خهو ههر څهه ،پهه ههرډول او ب ه پامههه کههوت او وروسههته بيهها پېښههمانه وت ،خههو زمهها ځيرکتيهها
خويېږت.
قزاق وويل :
ريتيا هم همداس ده.نور م غويتل تاسو ته ووايم ،که مهرباني وکهړﺉ او زمها تهوره ههمتيره کړﺉ ګرانه ! ه ه پڅه شوې ده( . . .خو پيتيا وډار شو چه دروغ ونهه
وايي) ه ه هېڅکله چا تيره کړې نه وه ،کوالى شي ه ه تيره کړې ؟
 ول نه ؟ کېداى شي.ليخههاچوف پاڅېههد او پههه کڅههوړه که ي ه څههه لټههول .پيتيهها ډېههر ژر پههر
فههوالدت بههېالو(تېههږې) د سههولولو انګههازيز غههږ چهه دجګههړې آواز يهه
درلههود ،واوريههد ،پههر کراچههن وروخههوت ،پههاس کېناسههت او ترکراچههن
الندې ناست قزاق دتورې تيرولو ته دوام ورکړ.
پيتيا وويل :
څنګه ؟ زلميان ويده دت ؟-ځېن ويده دت او ځېن ال وي

دت ؟

يه ،ه ه هلل څنګه ؟ه ه سپرليګوټی ياده وت ؟ ه ه  ،هلته د شنيليو په منځ ک پهروتدى .ه ه له ډاره ويده شوى دى ،پوهېږﺉ ،له ه ه نه ډېر راضي يو.
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تههر دې خبههرې وروسههته ،پيتيهها تههر ډېههرې مههودې پههورې چ ه پههات او
رارسېدونکو آوازونهو تهه غهوږ غهوږ و .دتيهارو لهه مينځهه د قهدمونو غهږ
واوريدل شو او له ه ه ځايه دکوم سړت سيورى رايکاره شو.
دغه سيورى کراچن ته ورنېږدې شو او وې پويتل:
دبادار ،توره تيره کوم.ه ه سړى چ پيتيا تصور کهاوه ،د سهواره پهو لهه پوځيهانو نهه دى،
وويل :
دا ډېر يه کار دى ،ګوره ! تاسو سره پيال پات نه دت ؟هلته  ،د اراب ترڅنل اېش دت.او د سواره پو  ،سواره پياله واخېسته او الړ.
پيتيهها ،هرومههرو پههوه شههوى و چه پههه ځنګلههه ک ه دى او ددينيسههوف
دپههارتيزان ډلهه غههړى دى .دوى يههو ورسههت لههه واټههه لههرې او پههر ه هه
کراچن ناست دت چه لهه فرانسهويانو يه برمتهه کهړې وې او آسهونه يه
ترڅنل پورې تړلي دت .دکراچن الندې قزاق ناست او توره تيره کهوت. .
.
که پيتيا په دې وخت ک هرڅه ليدلي هم واى ،د ه ه لپهاره دتهبه
وړ نههه و ،ه ههه  ،پههه ه ه کههوډګره نههړې ک ه ډوب و چ ه پههه هلتههه هرڅههه
کېدونکي و.
ه ههه آسههمان تههه کتههل ،ه ههه يه هههم لکههه دځمکه پههه څېههر پههاړوګر تههر
سترګو شو .آسمان دشنه کېدو په حال ک و او وريځ په چټکهن د ونهو
پر سر خوځېدل  .داس تصهور کېهده چه دسهتورو لهه مخه پهردې لهرې
کوت .کله ناکله ه ه ته داسه برېښهېده چه آسهمان پهه شهنه کېهدو او پهه
تهوره ترږمههن که ډوبېههږت ،بيهها يه پههام شههو چه دا وريههځ ده .کلههه بههه يه
تصور کهاوه چه آسهمان لهوړ دى او الپسه لهوړېږت او کلهه خهو بيها چهور
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بېرته راکهوزېږت .دومهره راکهوزېږت چه کېهداى شهي ،الس ور واوږد او
ه ه ته ورورسېږت.
پيتيا دسترګو په تړلو پيل وکړ او سر ي ويوراوه .څاڅکي څڅېدل
او دغږيههدا غههږ اوريههدل کېههده .دآسههونو شههڼهارى واوريههدل ش هو ،آسههونو
سرونه او يالونه ي وڅن ل او دکوم ويده دخرهارت غږ اوريدل کېده.
دتورې دتيرې کولو غږ هم تر غوږه راته:جغ ،س ،جغ ،جغ ،جغ. . .
او پيتيهها ناڅاپههه د يههوې انګههازين موسههي ن غههږ چ ه يههوه آشههنا ،او
پرتمينه اوخوږه سندره ي ويله  ،واوريهده .پيتيها د خپله خهور ناتاشه
پهههه شهههان و ،تهههر خپهههل ورور نيکهههوالى نهههه موسهههي ي زياتهههه خويهههيده ،
خوهېڅکله ي دموسي ن زده کړې يه نهه وې کهړې ،نهو لهه همهدې کبلهه
دده غوږو تهه  ،دغهه ناڅهاپي سهندرېزې انګهازې ،ده تهه ځکهه خهورا نهوې
برېښېدې چ دده لېوالتيا ي په مينتوب بدلولهه .دغهه موسهي ي دم پهه
دم لوړيدلههه .ن مههه د موسههي ن د ن مههه غږونکههو آالتههو لههه يههوه نههه بههل تههه
اويته .دغه ن مه چ خوږيده او لوړيده د موسي ن په دنيها که د فهوګ
په نامه ياديده .پيتيا الال پهه دې نهه پوهېهده چه فهوګ څهه تهه وايهي. . .
کله کله به دغه آواز د کليسها آسهماني اواز تهه ورتهه شهو او کلهه بهه دبهرت
خوږه او نه هېريدونک سندره ترې جوړه شوه.
پيتيا چ لږ څه وړاندې ويوريد ،ځانته ي وويل :
آ  ،هههوک ! زه خههوب ويههنم ،پههه غههوږو ک ه مه سههندرې غږيههږت يههاکېداى شي زما خپل موزيل دى .دادت بيا زموږ ن مه ،بيا راتهه غهږوت.
..
ه هه سهترګ وتړله او آوازونهه ،لهه هههرې خهوا ګهواک  ،لهه لهرې لههرې
رارپېږت ،رايوځاى کېږت ،ګه ېږت اوبيها لهه سهره ديهوې خهوږې ن مه ،
ديوې بهرت راوړنکه ن مه پهه توګهه رامهنځ تهه کېهږت ،پيتها لهه ځانسهره
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وويل :
آ ! څه يکل ده ! څومره غواړم ،څومره چ کوالى شم.ه ه هڅه وکړه چ د ه ه ستر ارکستر مشرت او الريوونه وکړت.
پيتيا سپاريتنه وکړه:
نو آرام شي ،اوس ټول چپېږت.او آوازونههه ه ههه تههه غههوږ غههوږ وو .او اوس ،پههوره ،خوشههاله او ال لههه
خوشالن نه ډک سندريز آوازونه ،ديو ناپېژندلي تل نه راخوټېدل.
اوپيتيا بيا وويل :
سندروغاړو اوس ستاسو وار دت !او لههومړى لههه لههرې نههه دنههارينو غههږ واوريههدل شههو اوبيهها يههځېنه تيههره
آوازونه ورسره مل شول .آوازونه کرار کرار او په يوه ډلهه ايهزه بڼهه پورتهه
کېدل او په پرتمينه بڼه لوړيدل .پيتيا ددغو آوازونهو ،زړه غوړيهدونک
يکال په ځان ک احساسوله او د ه و دب پايه يکال نه په وحشهت که
و .همدا ن مه ديو پرتمين او بهرت غږونکهي مهارا سهره مهل شهوه .لهه دې
سره همهاله داوبو دڅهاڅکو دڅڅېهدو او دتهورې دتيريهدو ،دجهغ ،جهغ،
جههغ غههږ هههم پورتههه و .د آسههونو داوربشههو خوړلههو او د ه ههو دشههڼهارت او
غورځېدو غږونه هم اوريدل کېدل ،خو دغو آوازونو ،دغو ن مو ته کهوم
تاوان نه رساوه بلک له ه و سره په هما آهنګن ک ګ يدل .
پيتيا نه پوهېده چ دغه حال څومره دوام پيدا کهړ ،ه هه خونهد تهرې
اخېست ،پرله پس له خپل خوند اخېستو نه په حيهرت که و او داهيلهه
ي لرله چ چاته د ه ه په اړه څه ووايي.
د ليخاچوف ،خواږه غږ دى راوي

کړ:

 ستاسو توره چمتو ده ،کوالى شئ فرانسويان پرې ووهئ.پيتيا را په حال شو او چ ه ي کړل:
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ريتيا هم رها شوې ،رها شوې.ه ه ناليدونکي آسونه نور نو له ورايه ليدل کېهدل او د ونهو دبربنه و
څههانګو لههه مينځههه رههها خوريههده .پيتيهها ټکههان وخههوړ ،لههه خپههل ځايههه ي ه
ودانګل ،يو روبل ي له جيبه راوويست او ليخاچوف ته ي ورکړ .تهوره
ي ه واخېسههته ،ه ههه ي ه ويههوروله ،وې ازمايلههه او پههه غههالف ک ه ي ه
کېښوده .قزاقانو آسونه راخوش کړل او د ه و تنګونه ي ور وتړل.
ليخاچوف وويل :
دا هم قوماندان !دينيسوف ،له پوست نه راووت ،پيتيا ته ي ورغږ کړل او قومانده
ي ورکړه.

5۹5٠

٠٠
دسهار په تته ،ترږمن ک ي په چټکن سره آسهونه راخوشه کهول،
تنګونه ورتړل او په بېالبېلو ډلو ک يه چمتهو کهول .دينيسهوف د پهي
قراول مخ ته والړ و او ورستن سپاريتن ي کول  .دپښو دسلګونو
څښهارو آوازونه اوريدل کېدل چ په خټو اوچيکړو که  ،پاڅېهدل ،پهه
خټو ک ننوتل او له لمر نه مخک ترږميو په لهړ که  ،د ونهو پهه مهنځ که
تلل او پناه کېدل .اېساول ،زاقانو ته سپاريتن کهول  .پيتيها خپهل آس
نيولی او په تلوار ي دسپريدو دسپاريتن شېب شهمېرل  .ديه وهلهو
اوبههو نههه ي ه مينځههل شههوى م ه  ،پههه تيههره بيهها سههترګ لکههه اور داسهه
ځلېدل  ،پر شا ي راخوره شوې سړه لرې ،په چټکن پر ټهول ځهان او پهه
يو ډول په خوريدو وه.
دينيسوف ،وويل :
يکارت چ هرڅه چمتو دت ،درځئ  ،آسونه راولئ.آسونه يه راوسهتل .دينيسهوف قهزاق تهه پهه ډېهر قههر شهو چه د ه هه
دآس تنل يه کلل تړل شوى نه و .ه ه تر يکنځلو وروسته ودانګل او
پههر خپههل آس کېناسههت .پيتيهها د خپههل آس جلههو نيههولی و .آس دعههادت لههه
مخ غويهتل د خپهل خاونهد ورنهو تهه خولهه وروړت ،خهو پيتيها پرتهه لهه
ه ههه چ ه خپههل درونههدوالي تههه پههام وکههړت ،وې دانګههل او پههر خپههل آس
کېناسهههت ،دده شهههاته  ،پهههه تيهههاره کههه  ،راخوځېهههدلي سهههواره تهههه مههه
ورواړاوه ،دينيسوف ته نېږدې شو او وې ويل :
واسههيلي فيههدروويچ ! ماتههه يههوه دنههده راکههوﺉ ؟ مهربههاني وکههړﺉ،دخداى لپاره !
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دينيسههوف ،ګههواک پيتيهها چههور هېههر کههړى و ،د ه ههه خواتههه ي ه م ه
ورواړاه او په ټينګه ي وويل :
 له تاسو نه يوه هيله لهرم ،زمها ترڅنهل بهه اوسهئ .او ههېس پلهو بهه نههخوځېږﺉ.
د ټول الرې په اوږدو ک دينيسوف ،نور نو يوه خبره هم ونهه کهړه او
چپه خوله روان وه .ګله چ دځنګله څنل ته ورسهېدل ،ههوا يهه رويهانه
شوې وه .دينيسوف ،په کراره  ،اېسهاول تهه څهه وويهل او قهزاق د ه هه او
پيتيا تر څنل تير شول .کلهه چه ټهول راورسهېدل ،دينيسهوف خپهل آس
وخوځاوه او م يکته پر غون

شهېوه شهو .آسهونو چه دشها پښه يه

کهږې وږې کهول  ،پهه داسه حهال که چه سهواره پهرې سهپاره وو ،کهرار
کرار ،په ريږديهدا ريږديهدا ،يهکته دشهيل پلهو تهه يهکته شهول .يهوازې
لرې لرې شهيان وو چه د لهړو پهه څپهو که نهه يهکاريدل .دينيسهوف چه
شيل ته ورسېد ،د سر په نښه ي  ،تر څنل والړ قزاق ته اشاره وکړه او
وې ويل :
نښه !قزاق الس پورته کړ او يکته په شيله که د ډزو غهږ پورتهه شهو او لهه
ډزو سره هممهاله دآسونو د ګامونو شر او شور چ وړانهدې يه دانګهل
او له ه و سره مهل دسهرتيرو شهور او ځهوږ چه لهه ههرې خواراټهول شهوت
وو ،د درې په فضا ک انګازې جوړې کړې وې.
د آسونو او سرتيرو ددغه غريو سره سم ،پيتيا د آس ډډې ته متروکه
ورغبرګه کړه  ،قبضه ي وڅن له او پرته له ه ه چ د دينيسهوف ،دغه
خبرې ته چ د ه ه له څنګه به نه لرې کېږت ،پام وساتي وړاندې هه کهړل
او دډزو په اوريدو سره داس ورته برېښېدل چ شا او خهوا دسههار رهها
خوره شوې ،لمر په تندت والړ او تنکنده غرمه وه.
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ه ه دپله آپلو ،آس يرغه کړ .تره ه نهه وړانهدې ،پهه واټ که قزاقهان
روان وو .دى ،دپله پر سر ،ه ه قزاق ته چ له خپلو ملګرو نه شاته پات
و ،ور ورسېد .په تلوار له ه ه نه تيهر شهو ،يهو شهمېر پوځيهان چه يهايي
فرانسويان به وو ،پهه مخهه ورغلهل .ه هوى د واټ لهه يهن خهوا نهه کينه
خواته من ې وهل  .له ه وى نه يو تن  ،د پيتيا تر آس الندې په خټو که
ولويد .ديوې څپرې مخ ته څو تنه قزاقان را ټول وو او کوم څه ي کول.
د ګنه کوه له منځه وحشتناک چ

راوتل  .پيتيا دغ ګڼهه ګهوه تهه

ورنېهږدې شههو او لهومړې څېههره يه چه وليهده ،يههو فرانسهوت سههرتيرى و
رنل ي الوتی  ،الندنن ژامهه يه ريږديهده او ه هه نيهزه ډولهه لرګهی يه
چ دده خواته په نښه و ،الس ک نيولی و.
پيتيا چ

کړل:

هورا زلميانو !هر څه زموږ منګلو ته لويدلي.
د خپههل آس جلههو ي ه کېښههکود او خپههل تههود شههوى آس ي ه وړانههدې
کوڅ ته وروځ الوه.
وړاندې ډزې روان وې ،له هرپلهوه قزاقهان ،سهواره پوځيهان او ه هه
اسيران چ جن ه جنه ه جهام يه اغوسهت وې ،پهه منه و وو او داسه
چ ه سهورې او رمبهاړې يه وهله چه د پوهېهدو وړ نهه وې .دا ګرانههه و
چه څههوک پههوه شههي چه ه ههوى څههه وايههي .يههوه فرانسههوت چه ککههره يه
بربن ه ،خواشين بشره ي تکه سره ،شين بخوند کوټ ي اغوسهتی و،
د سورو پوځونو په وړاندې ي  ،نيزه په الس دځهان سهاتنه کولهه .تهر ه هه
چه پيتيهها ورورسههېد ،فرانسههوت لويههدلی و .پههه زړه ي ه بيهها لههه دې املههه
اندېښنه راخوره شوه چ بيها ناوختهه رارسهېدلی و .ه هه بهه خهورا تلهوار
ه

خواته ودانګل چه د پهر لهه پسه ډزو غهږ تهرې راتهه .ډزې دهماغهه
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کور په انګړ ک روان وې چ پرون شپه دى او دولوخهوف ،هلتهه تللهي
وو .فرانسهههويانو دبوټهههو او نيهههالګيو پهههه ډک بهههاغ که ه  ،ددغهههو بوټهههو او
نيالګيو تر شا سنګر نيولی و
او پر ه و قزاقانو ي چ د دروازې شا او خوا يه ګڼهه ګهوه جهوړه
کههړې وه ،ډزې کههول  .پيتيهها چ ه دروازې تههه ورنېههږدې شههو ،د لوګههو او
باروتو منځ ک ي دولوخوف وليد ،د ه ه بشره له ډاره او رنل الهوتن
نهههه تکهههه شهههنه اويهههت وه .رمبهههاړې يهه وهلهه او خپلهههو کسهههانو تهههه يهه
سپاريتن کول  .کله چ پيتيا ه ه ته ورنېږدې شو ،ه ه وويل :
له کور ه راتاو او پليو ته سترګه په الره شئ.پيتيا چ

کړل:

سترګ په الر ،سترګ په الر ،دڅه لپاره ؟ وړاندې ؟پرته له ه ه چ يوه شېبه تهم شهي ،ه ه خواتهه چه  ،د ډزو غهږ تهرې
راته ،ورودانګل .ه

خواته چ له بل هرځاى نه هلته ،لوګی او باروت

زيات وو .د کارتوسو ،دډزو غږ اوريهدل کېهده .مرمهن خهورې ورې الړې
او به ه نښه ه ولګېهههدې .يهههو نيمهههه يه ه پهههه څهههه که ه ونښهههت  .قزاقهههان او
دولوخوف ،لهه دروازې نهه  ،انګړتهه دپيتيها پسه ورننوتهل .فرانسهويان
چ دګ لوګي په څپو ک ههره خهوا خهواره وو ،چها وسهل ارتېږله  ،چها
من ې وهل  ،دبوټواو نيالګو له شها راوتهل اود مخه لهه خهوا راتلونکهو
قزاقانو پلو ورغلل اوځېن نورو ه و دغونه

پهه لمنهه که دچينوپلهو

ته په منه ه مخهه کهړه .پيتياهمداسه پهر آس سهپور و .دانګړپهه مهنځ که
روان و .ددې پر حهاى چه ه هه ،د خپهل آس جلهو ونيسهي  .دوړاه السهونه
ي پهه چټکهن او عبيبهه بڼهه وڅنه ل او څهومره چه مخکه روان و ،پهه
هماغه انهدازه يهوې خواتهه کږيهده ،د ه هه آس ،د ه هه ن هرت پلهو تهه چه
دسهار په رارسېدو په مړ کېدو و ،ورغهي .ناڅاپهه ودريهد اوپيتيها ل يهو
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درونههد پيټههي سههره غونبېههده ،خههو د ه ههه سههر ناخوځېههدونکی پههات و.
مرمن ي پر ککره لګېدل وه.
دولوخوف ،دفرانسويانو له مشر سره چه د خپله تهورې پهه سهر يه
دتسليمن په نښه سهپين ټهوکر غوټهه کهړى و او لهه کهوره ووت ،تهر خبهرو
وروسته ،له آسه راکوز شو او دپيتيا د مړى خواتهه چه خاللهه غېهږ او
ناخوځېدونکي السونه  ،پر ځمکه پروت و ،رنېږدې شو .ه ه وويل :
 پاى ته ي ورسېدل.دا ي وويل ،پاڅېهد او لهه دروازې دبانهدې ،ددينيسهوف هرکلهي تهه
چ دده خواته ر روان و ،ورووت.
دينيسوف چ له هماغه لرې نهه لويهدلی پيتيها چه د مهرګ نښهه يه
څرګندوله ،وليد ،چ ه کړل:
وې واژه !دولوخوف ،تکرار کړه:
پاى ته ورسېده.داس برېښېده چ ددغ خبرې له تکرار ه خوند اخلي .دايه وويهل
او پههه چټکههن د ه ههو اسههيرانو خواتههه چ ه تلههوار اخېسههتي قزاقههان تههرې
راچاپير شوت وو ،ورغي او پر دينيسوف ي غږ وکړ:
 اسيران به نه نيسو !دينيسوف ،پرته له ه ه چ ځواب ورکړت ،دپيتيا خواته ورغي ،له
آسه راکوز شو ،په ريږديدونکو السهونو يه  ،دپيتيها د وينهو او پهه خټهو
لړى م چ بيا شين شوى و ،د ځان خواته راواړاوه او دپيتيا خبرې يه
وريادې کړې:
زما عادت دى ،کوم خواږه چ ولرم ،ه ه نورو ته ورکوم ،خورا يهمميز دت ،تول ي درواخلئ.
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او قزاقان ه ه غږ حيران کړل چ دسپي غپيدا ته ورته و .دينيسوف
پههه تلههوار سههره ،لههه ه ههو نههه م ه واړواوه ،هلتههه دريههدلي اغههزن سههيم تههه
ورنېږدې شو او ځان ي ترې ټينل کړ.
د ه ههه روسههي اسههيرانو پههه مههنځ کهه چهه دينيسههوف او دولوخههوف
راخوش کړت وو ،پېير بېزاوخوف هم و.

5۹۹5

٠5
له ه

ورځ نه چ دروسي اسيرانو ډله چ پېيهر ههم پهه که و ،لهه

مسههکوه راوتل ه وه ،د ه ههو پههه اړه هېڅکلههه دفرانسههوت قومانههدانن لههه
خهوا کومههه نههوې سپاريههتنه رارسهېدل نههه وه .د اکتههوبر پههه دوه ويشههتمه
نېټه ،نور نو له ه وى سره ته ه ه قطهه او نه کومه کراچن ،چ لهه دوى
سره له مسکوه راوتلي وو ،هېس پات نه وو .نيمايي کراچن چ په ه هو
ک کاروان ،خهواړه او کهالي بهار ،ال پهه هماغهه لومړيهو مزلونهو که وو،
قزاقانو الندې کړل او نيمايي ه ه يه تهر دوى نهه مخکه وړانهدې تللهي
وو .له ه و سواره پوځيانو نه چه پلهي پهات شهوت وو او پهه لهومړى سهر
ک ددوى مخ ته روان وو ،يهو ههم پهات شهوى نهه و .تهول تهرت تهم شهول.
ه ه توپ ي پو چ په لومړيو رباطونو ک دوى ترخپله مخه ليهدل،
نور خپل ځاى دمارشال ژونهوو ،دقطهه لويهو لويهو کتهارونو او ډلهو تهه
چ ه د وسههتفالتي( لههه سههرتيرو جههوړه شههووې خههدمتګاره ډلههه) د ډلههو لههه
خههواي سههاتنه کېههده ،پريښههی و .داسههيرانو شههاته د سههورو پوځيههانو د
وسايلو کتار را روان و.
د ويازما له سيم چه مخکه فرانسهوت پوځيهان پهه درې کتهارونو
ک روان وو ،اوس ديوې ګ ې وړې ډل په توګه خوځېده .پهه دغهه پهو
ک اله ګوله او ب نرمي چ دپېير په لومړى رباط ک ورته پام شهوى و
اوس په ب سارت توګه الپس زياته شوې وه.
پههه ه هه الرې کهه چهه دوى روان وو ،دواړو خههواوو تههه يهه  ،بهه
شمېره مړه آسونه پراته وو ،جام څېرې پوځيان چه لهه خپلهو قطههو يها
ډلو نه وروسته پات وو ،کله به له خپلو ډلو سره يو ځاى شول ،کله به بها
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له ه و بېرته پات او کلهه بهه ههم چهور ځهاى پهر ځهاى پهات شهول .پهه دغهه
مارا ک څو ځلهه ،پهه دروغهو دچ هو ډههل غږيهدلی و ،پوځيهانو خپله
وسل چمتو کړت وې ،ډزې او وارونه ي کړى وو ،تښتېدلي وو ،بېرته
راټول شوت وو او يو بل يه د ه هو دروغبهن وحشهت لهه املهه چه خپلهه
ي پر ځان راوستی و ،يه يکنځلي وو.
د سواره پو مهمات او وسايل ،د اسيرانو ډله او دمارشال ژونهوو،
کراچههن او ګههاډ چه د دريههو ګه و خههو نههامنرمو ډلههو يهها کههاروانونو پههه
توګههه روانه وې ،کههه څههه هههم ال تههر اوسههه دجههال او بشههپړو قطهههو پههه ډول
برېښېدې ،خو بياهم په چټکن سره خورې ورې کېدې.
په ه ه کتار يا ډله ک چ په پيل ک يوسهلو شهل ګهاډ او کراچهن
روان ه وې ،اوس شههپيته عههرادې هههم پههات نههه وې .شههپيته نههورې ي ه يهها
روسهههانو تهههاال کهههړې وې اويههها خپلهههه فرانسهههويانو چېهههرې پريښه ه وې .د
ژونووودقههافل هههم څههه ګههاډ يهها کراچههن پرېښههودل شههوې وې .د داوو،
دقطه شاته پات کسانو پر دغه کاروان برېد کړى و او درې ګهاډ يه
ترې الندې کړې وې .پېير دالمانيانو له خبرو نهه پهه دې پهوه شهوى و چه
ددې قههافل دسههاتن لپههاره دګمههارل شههويو سههاتونکو شههمېر ،تههر ه ههو
ساتونکو نه زيات وو چ داسيرانو دسهاتن لپهاره ګمهارل شهوت وو .يهو
الماني سرتيرى خو ي په خپله دمارشال په سپاريهتنه چنمهارت کهړى و.
ه ه په دې تورن شوى و چ په جي ک يه دمارشهال دسهپينو زرو يهوه
کاچوغه پيدا شوې وه.
ددغو درې کاروانونو داسيرانو ډله تر ټولو زيهات کمهه شهوې وه ،لهه
ه و درې سوو تنو نه چ له مسکو راوتلی وو اوس له سلو نه کهم کسهان
پات وو .د سرتيرو لپاره ،د سهواره پهو د ينونهو او پهه خپلهه د مارشهال
ژونوو ،تر ساتن نه ،داسيرانو سهاتنه ،ګرانهه تمامېدلهه ،ه هوى پهه دې
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پوهېدل چ دآسونو ينونه يا دمارشال ژونهوو ،دسهپينو زرو کهاچوغ
به يوڅه يا چاته په کار شي ،خو پهه دې نهه پوهېهدل چه دغهه ډلهه روسهي
اسيران چ ددوى په څېر لوڅ ،وږت ،تهږت او دمهرګ پهه حهال  ،هرچېهرې
لههه پښههو پههات کېههدونکي( دوى تههه سپاريههتنه شههوې وه چه هرڅههوک لههه
پښو پات کېږت ،بايد وويشتل شي)ول دوى ساتي .دا خبره نه يهوازې
د پوهېدو وړ نه و بلک کله ناکله خو خورا دکرک وړ هم برېښېده.
داتصور کېده چ له دې خبرې نه ددوى ډار ددې لپاره و چ په دغهه
غمړلي حالت ک چ دوى خپله راګير وو ،پرخپلهو اسهيرانو يه رحهم را
ونه پارېږت.
د داراګاپوژ ،پهه سهيمه که چه کلهه سهرتيرو خپهل اسهيران پهه يهوې
تبيله ک بنديان کړت وو او خپله ي پر خپلو زيرمو تاالن جوړ کهړت وو،
څوتنههو اسههيرانو لههه ه ههه ځايههه څمڅههه وهلهه وه او تښههتېدلي وو ،خههو
فرانسويانو ه ه نيولي او ويشتلي وو.
ه ه دود چ په مسکو که داسهيرانو دسهاتن لپهاره يه سپاريهتنه
شوې وه او د ه ه له مخ بايد اسير افسران او اسهير سهرتيرت جهال جهال
وساتل شي ،له پخوا راهيس له پامه غورځېدلی او چهاي مراعهات نهه
کههاوه .ه ههه کسههان چ ه ال خوځېههداى شههو ،ټههول بههه ګ ه روان وو .پېيههر لههه
هماغههه درېههيم ګرځنههي نههه وروسههته ،لههه کراتههايوف او د ه ههه لههه خړرنګههي
کوږپښ سپی سره چ کراتايوف ته ي د خپل خاوند پهه سهترګه کتهل،
يوځاى شوى و.
له مسکوه تر وتلو ،درې ورځ وروسته ،په کراتايوف ،بيا ه ه تبهه
ولګېده چ له اسيريدو دمخه د ه ه له امله په روغتون ک بستر شهوى
و .به هره اندازه چ کراتايوف تب خوار او ضهيفاوه ،په هماغهه انهدازه
پېير ځان له ه ه لرې کاوه .له ه ه وخته چ کراتايوف ناروغ او ضههيفه
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شوى و ،پېير نه يوازې لهه ه هه سهره پهه يهوه کوټهه که نهه اوسهېده بلکه
هڅه ي کوله چ ه ه ته ورنېهږدې ههم نهه شهي .ه هه تهه بهه چه ورنېهږدې
شو ،د ه ه زګيروت به ي اوريده او له ه ه نه دلګېدونکي بوى نه به پهه
عذاب و ،نوځکه ي نور ځان له ه ه نه لرې کاوه اونهور يه د ه هه خيهال
نه ساته او آن فکر ي هم نه پرې کاوه.
پېير ،داسارت په زندان ک  ،نهه دتفکهر او اسهتدالل لهه مخه بلکه
دژونهد پهه ټهول مفههوم سهره پههه دې پهوه شهوى و چه انسهان د نيکمرغههن
لپههاره پيههدا شههوى او خپلههه نيکمرغههي پههه انسههان ک ه او د ه ههه دطبيهههي
انساني اړتيها پهه سهرته رسهېدو که ن ښهت ده .دانسهان بهدمرغي نهه پهه
اړتياوو بلک په زياتوالي ک ده .پېير ،ددې وروستيو وروځهو پهه يهون
ک  ،په يوه نهوت ريهتينتوب او خواخهوږوالي پهوه شهوى و ،ه هه پهه دې
پوه شوى و چ په دنيا ک  ،د وحشت وړ هېس څه نه شته .ه ه پهه دې ههم
پوه شوى و چ په دنيا ک هېس داس حالت نه شته چ  ،انسان پهه ه هه
ک دب پايه نيکمرغن او آزاد خاوند شي .دغهه راز د اسه حالهت ههم
نه شته چ انسان په ه ه که چهور بدمرغهه او به واکهه وت .ه هه پهه دې
پههوه شههوى و چ ه دانسههان رنههځ او ازاد يههوه پولههه لههرت او ددغههو دواړو
پول خورا سره نېږدې دت .ه ه په دې هم پوه شوى و چ ديوه انسان پهر
ګالبي بستر ،ديوې ګلپاه دراغورځېدو د خواشينن  ،د ه هه ،د ه ه
ننن خواشينن او خوابد نه کمه نه ده چ پرلمده ځمکه بربن څملهي،
دځههان يههوه خههواي لههه سههړو رېههږدت اود ځههان بلههه خههواي داور لههه تههودخ
سههوځي ،د ه ههه پښ ه چ ه اوس د ه ههه د سههورت شههوت بههوت پههه انههدازه
خوږيده ،لکه پخوا به ي چ د نڅاد ټينګهو او تنګهو بوټهو دپښهو کولهو
له کبله پښ خوږېدل  ،ه ه په دې پهوه شهوى و ،کلهه چه ه هه پهه خپلهه
خويه ،لکه ه ه شان چ ده خپله تصور کاوه ،له خپل يهځ سهره واده
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وکړ ،ه ه تر ه ه څهه نهه چه اوس پهه تبيلهه که ويهده و ،زياتهه آزادى نهه
درلوده .په ه ه رنځونو ک چ ده وروسهته د اسهارت درنځونهو پهه نامهه
نومههول ،خههو پههه خپههل وخههت ي ه هههومره نههه و ،احسههاس کههړت ،تههر ټولههو
بديادونه ،د ه ه دلوڅو چاودو پښو ،د دردونو يادونهه وو .دآس غويهه
خوږه او هضمېدونک وه ،دشاړو ځمکو تريهو والهي چه دوى دمهالګ
پر ځاى په خوړو ک کاروله ،هم يه مزناکه وه .هوا هم هومره بهده نهه وه،
نور نو ساړه نه و ،دوروځ به ي په خوځېدا ځان توداوه ،دشهپ بهه يه
اورونه بلول اوسپږو به چ چي ه ،د ه و له چي ېدو به توديده .يهوازت
يههو شههي  ،پههه پيههل ک ه ورتههه ګههران او دده لپههاره زورونکههی و او ه ههه دده
پښ وې.
ددغهه يهون پهه دويمهه ور کلهه چه پېيههر د خپلهو پښهو ديههنګرو او د
ه و اډکو ته وکتل ،وې ويل چ په دې رنځورو پښو تل ناشهونی دى،
خو کله چ ټول پاڅېدل ،ه ه هم وخوځېد ،ګهوډ ګهوډ کېهده ،همهدا چه
وروسته لهږ څهه تهود شهو ،د ه هه دردونهه کهرار او دى به درده وخوځېهد.
مايام ي چ بيا خپلو پښو ته وکتل ،بيا په وحشت ک شهو ،مګهر ده د
ه و له کتنو م واړاوه او ځان ي په بل څه اخته کړ.
پېير ،نوى دانساني ژوند په توان او د پام اړولو په ه ه ژغهورونکي
واک پوه شوى و چ انسان ته خداى وربښلی دى . . .که څه ههم د ه هو لهه
ډل نه په سلګونو تنه ،په دې ډول وژل شوت وو ،خو نه يه ليهدلي او نهه
ي اوريدلي و چ څنګهه لهه پښهو ،پهات کېهدونکي اسهيران ويشهتل او
وژل شوت وو .ه ه د کراتايوف پهه اړه چه ور تهر ورځه  ،نهاتوان کېهده
او دا په ډاګه وه چ د ه ه برخليل هم بايد د نهورو وژل شهويو اسهيرانو
پهه شههان واى ،فکهر نههه کهاوه .پېيههر ،تهر دې ال کههم د خپهل ځههان پهه اړه فکههر
کاوه .څهومره چه بهه پهر ده حهاالت خرابېهدل ،څهومره بهه چه راتلهونک ،
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البدمرغههه او وحشههتناکه برېښههېده ،د ه ههه څههه بههرخالف چ ه دى ورسههره
الس او ګريهههوان و ،د ه هههه پهههر ههههن داسههه خهههوږو خويهههن پهههارونکو
لېوالتياوو او آرامه کوونکو خيالونو چ دده له اوسهني حالهت سهره يه
هېس ډول اړيکي نه لرل ،راخوريدل.
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٠۹
د دويشتم نېته غرمهه  .پېيهر ،دغونه

لهه چيکهړو پهر ډکهه او يه

وهله لههوړه روان و او خپلههو پښههو او لههوړې ژورې الرې تههه يه کتههل .کلههه
ناکله بهه يه خپله شها او خهواک د اسهيرانو ډله تهه چه د ټولهو بشهرې
و رته آشنا وې وکتهل او بيها يه خپلهو پښهو تهه سهترګ ورواړوله  .دا او
ه ه دواړه ددې لپهاره پهه يهوه انهدازه خپهل او آشهنا وو .د کراتهايوف کهوږ
پښ  ،خړ رنګه سپی چ "خړکي"غږ به ي پس کهاوه ،خپلهه لکهن يه
يوروله او په خوين ي من ې وهل  .بيا به ي کله د وروستيو پښهو نهه
يههوه ،د خپله خويههن اوخونههد لپههاره ګېه ې النههدې راپورتههه کولههه او پههه
درې پښو به ي ټوپونه اچول اوبيا به ي په غپا غپا پر څلورو پښهو ،پهر
ه و کاغانو چه د واټ څنهل تهه ناسهت وو ،ور ودنګهل" .خړکهي"اوس
تههر ه ههه وختههه چ ه پههه مسههکو ک ه ژونههد کههاوه ،خههورا خههوچ او څههورب
برېښېده  .څلورو خواووته ي غوي پرت وې .له انساني غويو نيهول
بيا د آس تر غويه پهورې  ،دخوسها کېدوپهه حهال که وې .د خلکهو ګڼهه
ګوه دغو غويو ته د لېوانهو د نېهږدې کېهدو مخهه نيهول وه ،نهو لهه دې
چ "خړکي"به چ هرڅه غويتل ،هومره به ي خوړلی شول.
له سهاره بارانګوټی وريهده ،داسه برېښهېده چه شهېبه پهه شهېبه بهه
ودرېږت ،او آسمان به شين شي .خو څو شېبو نه وروسته ،اورېدو بېرتهه
زور واخېست .باران وهل ځمک نور نو د اوبو دمنلو زغم نه درلود ،نو
ځکه اوبو شودويارو ته مخه کړې وه.
پېير روان و شا او خوا ي کتل ،خپهل قدمونهه يه درې درې شهمېرل
او هر درې قدمونو نه وروسته ي خپله يوه ګوته اړوله .په زړه ک بهه يه
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باران ته م وراړاوه ،ه ه سره به ي د زړه خواله کوله او ويل به ي :
يه ده ،يه ده ،نور ،نور. . .ه ه داس انګېرله چ دهېس شي په اړه فکر نه کوت ،خهو د ه هه زړه
لهههرې لهههرې ،ژور ژور د کهههوم غهههورې او آرام بښهههوونک اندېښهههن پهههه
خيالونو ک ډوب و او فکر ي کاوه کراتايوف ته دغه اندېښهنه  ،دده لهه
پرونيو خبرونه  ،يوه نازکه او روحي لېوالتيها نهه راپيهدا شهوې اندېښهنه
وه .پېير چ له سړو نه ريږيده  ،پرونن شپه ي په خپل شپني ځاى ک د
مړه کېدونکي اور په وړاندې تيره کړې وه .ه ه پاڅېهد او ه هه ن هرت تهه
چ ش ل ي وهل  ،ورغي ،پالتون (کراتايوف )دهمدې ن رت خوا تهه
ناست و ،ه ه خپل کهوټ لکهه دکليسها دپاپهانو پهه څېهر چه سهر پهه که
پټوت  ،په سر اچولی و ،په خورا خوند او پهه زړه پهورې ژبهه يه چه دده
دنههاروغن څرګندونههه ي ه کولههه ،ه ههه نکههل چهه پههه وار وار پېيههر تههرې
اوريدلی و ،سرتيرو ته وايه .شپه له نيمايي اويت وه ،دا هماغهه وخهت
و چ هره شهپه بهه پهه همهدې وخهت پهه کراتهايوف تبهه لګېهده ،دا هماغهه
وخت و چ شپه به په پخېدو او کيسه بهه توديهدې .پېيهر چه ن هرت تهه
ورنېږې کېدو سره هممهاله دکراتايوف ناروغ او کمزورى غږ اوريده او
د ه ه غمړل څېره چ د اور په رهاين ک يه څرګنده شوې وه ،وليهده،
پههه زړه ک ه يههوه بههده ناخوالههه احسههاس کههړه .ه ههه دغههه سههړت تههه ،د خپههل
احساس او خواخوږ له راپاريدو نه ډاريده ،غويتل يه لهه ه هه ځايهه
لههرې شههي ،خههو بههل ن ههرى نههه و ،نوځکههه دى  ،دې تههه اړوت چ ه همالتههه
کېني ،خو هڅه ي کوله پالتون ته ونه ګورت.
ه ه وپويتل:
څه دتٍ ؟ روغتيا دې څنګه ده ؟کراتايوف وويل :
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 روغتيهها ،روغتيهها څههه وت ؟ پههه روغتيهها پس ه خههو بههه اويههک نهههتويوم .خداى مرګ نه راکوت.
کراتايوف ،دا وويل او د خپله پيهل شهوې کيسه ويلهو تهه يه دوام
ورکړ.
پالتههون چ ه پههر وال او رنههل الههوتي م ه ي ه موسههکا خههوره وه او پههه
ځانګړت خوين ي سترګ ځلېدل  ،وويل :
هوک زما وروره ! هوک زما وروره !پېيههر پههه دې کيسههه يههه پوهېههده .کراتههايوف ،يههو شههپږ اوه واره دغههه
کيسه ده ته يوازې او په ډېر خوند او رنل او احساس کهړې وه .څنګهه او
څومره چ پېير په دغ کيسه پوهېده ،ه ه اوس دغ کيس ته ديهوې
نههوې کيس ه پههه شههان غههوږ ونيههو او د کراتههايوف دکيس ه ويلههو دوخههت
خوند ،شور او لېوالتيا پېير ته هم ورلږديدلي وو .دا کيسه د يهوه زاړه ،
يهه خل هه او نيهاومن سهوداګر بهوډا کيسههه وه چه لهه خپله کهورنن سههره
اوسههېده او يههوه ور لههه خپههل ب ه اى ملګههرت سههوداګره سههره د ماکههارو،
سيم ته تللی و .دوې شپ ه ه دواړه سهوداګر پهه يهوه مسهافرځاى که
ويههده شههوت وو .دواړه سههوداګر ويههده شههول ،خههو بلههه ور سهههار چ ه يههو
سوداګر راوي

شو ،د ه ه ملګرى وژل شهوى ،شهتمني يه تهاالن شهوې

او په وينو لړې چاړه دده تر سروېږدت الندې پيدا شوې وه .قاتل محکمه
شو ،تورن شو او جزا ي وليده.
او کراتايوف زياته کړه:
 ه ههه شههان چ ه قههانون حکههم کههاوه دغههه سههوداګر قاتههل دجبههرې کههارسيم ته ولېږداوه.
 هوک زما وروره !(پېير په همدې برخه ک د کيس اوريدو ته غوږ شو) .په دې کيس
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ل

او که څهه زيهات کلونهه تيهر شهول ،دا سهوداګر پهه هماغهه زنهدان او د

جبرې ځاى په سيمه ک اوسېده .ه ه شهان چه ت هدير و ،بهوډا هرڅهه تهه
غاړه ږدت ،کوم بد کار نه کوت  ،هرڅه زغمي ،خو يوه هيلهه لهرې او ه هه
له لويه خدايه دمرګ هيله وه.
 ډېر يه !او يههوه شههپه لههه همههدا مههوږ غونههدې ،ددغههه زنههدان زنههدانيانو سههره
راټولېږت ،دغهه بهوډا سهوداګر ههم لهه ه هوى سهره دو .دوى دا سهره وايهي
چ هر يو بايد ،ووايي چ څوک په څه ګنهاه زنهداني شهوى دى او څنګهه
ي د خداى له ارادې نه غهاړه غړوله ده او د ه هه پهه وړانهدې مه تهورى
دى .هر چا هرڅه ويل :
 چا ويل چ څوک ي وژلی دى ،چا ويهل يهو څهه يه کړبهی دى ؟ چهاويل ي دوه ي وژلي دت ،بل ويل چ اور ي لګولی دى ،ه هه بهل ويهل
چ له يو څه تښتېدلی او يو نيم خو ويل چ هس ب ګناه يه راوسهتی
دى .يوه چا له بوډا نه وپويتل:
يه بابا جانه ته دڅه لپاره دلته زورېږت ؟ه ه وويل :
 هوک ګرانه وروره ! درته ووايم چ زه نه د خپلو ګنهاهونو بلکه دنورو ګناهونوله امله دلته راغلهی يهم ،ههوک  ،مانهه سهړى وژلهی دى ،نهه
م غال کړې ده او دا درته ووايم چ ما خپل مالونو ههم نوروتهه ورکهول.
زه ،زمامهربانه وروهو ! درته وويل شي چ زه سهوداګر وم ،خهورا زياتهه
شتمني م درلوده.
ه ه همداس خپله کيسه ه و ته کوله او هر څه ي په ترتيه ه هوى
ته ويل :
وروهو زه په خپل غم ک نهه يهم ،ههوک زه خهداى درتهه رالېږلهی يهم،5۹٠5

خو زما زړه يوازې خپل زړې يځ او ماشومانو ته سوځي.
اوټنل په ژړا شو او وې ژړل.
ته دخداى رضها تهه ګهوره چه د ه هه سهوداګر وژونکهی ههم ددوى پهه
منځ ک ناست و ،زړه ي پر ه ه بوډا سخت خوږيده ،ه ه قاتل پهه يهوې
ځانګړې ادآ ه ه بوډاسوداګر ته ورنېږدې کېږى او پويت ي :
بابا جانه دغه پېښه چېرې پېښه شوې وه ؟ چېرې او کوم وخت ؟راپاڅېداو دسپين ږيرې پښو ته ګون ه شو ،ه ه ته ي وويل :
ته زما له خوا تر سره شويو ګناهونو له کبله دلته ناست يه ؟ تهه خهوتاال واال او تباه شوى ي  .ګورﺉ او خلکو ! ټول يه ځيهر شهئ ! خهداى پهه
خپله يه پوهېږت ،دغه سړى به ګنهاه او داټهول بهد ورځه يه هسه
زغملي دت ،ه ه سوداګر ما وژلی و .هوک بابا ! ته ويده وې او ما ه هه
چاړه ج ه ه سړى پرې وواژه ،ستا تر بالښت الندې کېښوده .مها وبښهه
بابا ! د خداى لپاره ما وبښه !
کراتايوف چ

شو ،په خوين وموسېد او اور ته په کتو کتهو که

ي  ،يو لرګی په اور ک ځاى پر ځاى کړ.
سپين ږيرت ه ه ته وويل :
خداى دې وبښه ! موږ ټول د خداى پر وړاندې ګنهګاران يهو .دا ههمزما د خپلو کناهونو ډالن ده.
ه ه خپله په ژړا او تودې تودې اويک ي له سترګو راتوي شهوې.
دکراتايوف موسکا الپس وغوړيده  ،داس چ دغه غوړيدا د ه ه پر
ټول څېرې راخوره شوه .داس برېښېده  ،د ه ه څه په اړه چه دى اوس
فکر کوت او غواړت ه ه ووايي  ،د ه

کيس د ويلو ټول خوند په ک

ن ښتی دى ،ه ه وويل :
 يهه ګوربتههه ! څهه فکههر کههوت ؟ ههېس  ،ځههي او د زنههدان مشهر تههه ځههان5۹٠٠

ورپېژني چ قاتل ته يه او دا ورتهه وايهي چه شهپږ تنهه دې وژلهي دت ؟
(سههتر داړه مههار او وژونکههی و) خههو زړه مه دغههه سههپين ږيههرت تههه سههخت
وسو ،زه نه غواړم چ له مانه په عذاب شي.
هرڅه ي وويل ،وې ليکل او ه هه شهان چه يهايي  ،ټهول يه ولېهږل.
ه هه زنههدان خههورا لههرې پهروت و ،تههر ه ههه چه ه هه ګنهګههار محکمه تههه
ورسېږت ،بيا ه ه محکمه شي ،بيا لکه ه ه چ يايي محکمهه پريکهړه
وکړت او ه ه حکم وليکهل شهي ،بيها مشهران ه هه السهليل کهړت او بيها
ه ههه حکههم څههار(پادشههاه)تههه ورسههېږت ،بيهها څههار دبههوډا دبښههن فرمههان
السليل کړت اوبيا دغه ب ګنهاه سهوداګر آزاد شهي .د ه هه ظلهم لهه املهه
چ ه پههر ه ههه شههوى دى ،بښههنه تههرې وغويههتل شههي ،ه ههه وپالههل شههي او
خواخوږت ي وشي .ډېر وختونه پهرې تيهر شهول .هرڅهه چه و ،پهه ورځهو
ک يوه ور دغه فرمان راورسېد ،د سوداګر لټه پيل شوه .دغه شان به
ګناه سپين ږيرى چېرې دى ؟ او څنګه ي داټول زغملي دت ؟ همدلته وه
چ د کراتايوف الندن ژامه څه وريږديده ،خو بياي هم دوام ورکړ:
 هوک ګوربته !کراتههايوف ،خپلههه کيسههه پههاى تههه ورسههوله او پرتههه لههه ه ههه چ ه څههه
ووايي ،تر ډېرې پورې ي وموسېد او مخام ي چېرته کتل.
نه خپله کيسه بلک د ه ه رازمن مهنويت ،د ه ه يادى يهودونک
خويهههي چهه د کيسهه د ويلهههو پهههه وخهههت کهه د کراتهههايوف ،پهههر څېهههرې
راخوريده او د ه

ناپېژندل شوې خوين پټه ولهول  ،دپېيهر پهر روا

السبرى شوى و.
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ناڅاپه د يوې چ

غږ واوريدل شو:

 پر خپلو ځايو ودرېږﺉ !د اسههيرانو او د ه ههوى دڅههارونکو تههرمنځ يههوه دخوينبښههوونک
ولول او زيرت راوړنک پېښ  ،څه پرتمين نښ راڅرګنهدې شهوې او
لههه هههرې خوانههه د قومانههدانانو چ ه اوريههدل کېههدې .لههه کين ه خوانههه،
ديکلو او نويو پاکو جامو اغوسهتونکي سهواره رايهکاره شهول .ه هوى
يرغه روان وو .د ټولهو پهر څېهرو يهو ډول داسه ګبڼهن خهوره وه چه سهتر
واکمن ته د نېږدې کېدو په وخت دوګړو پر څېهرو راخپرېهږت .داسهيرانو
ډلههه خههوره وره شههوه . . .څههارونکي رامخ ه تههه شههول او پههه خپلههو ځههايونو
ودريدل  ،غږ شو:
 امپراتور ! امپراتور ! مارشال ګيرڅوګ !او همههدا چ ه د مههړو او څوربوسههورو ډلههه تيههره شههوه ،ديههوې ګههاډ د
راتل غږ چ خهړ رنګهو آسونوکشهوله ،واوريهدل شهو .پېيهر يهوه شهېبه ،
ديوه سړى څوربه ،سپينه ،يکل او آرامه څېره وليهده چه درې کونبهه
خولن ي پهر سهر وه ،ه هه د مارشهاالنو لهه ډله نهه يهو مارشهال و .د پېيهر
لوړې او پام ته وراړونکه ونه  ،د ه هه پهام ځانتهه ورواړاه .پېيهر داسه
وانګېرله چ دمارشال په تريو تندت شوې څېره ک چ له ده نهه يه مه
آړاوه ،څه عذاب او رنځ ليدل کېهږت او هڅهه يه کولهه چه ه هه لهه ده نهه
څېره پټه کړت.
يو جنرال چه پهه تکهه سهره څېهره که يه دډار نښه څرګنهدې وې او
داسههيرانو دډل ه مشههرت ي ه کولههه ،خپههل ډنګههر آس ي ه يرغههه کېدوتههه
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هڅاوه .ه ه يوه بګن پسه مخهه کهړه .څهو افسهران سهره يوځهاى شهول او
سرتيرت هم پرې راټهول شهول .د ټولهو څېهرې ګبڼهن اخېسهت او ډار تهرې
وريده.
پېير واوريدل چ ټول پويتي:
ه ه څه وويل ؟ څه شی ؟ څه ؟د مارشال دتيريدو په وخت ک  ،اسيران په يوه کوټه که يهو کهن تهه
شول او پېير  ،کراتايوف چ سهار راهيس ي نه و ليدلی ،وليد.
کراتههايوف پههر خپههل ځههاى کهه کېناسههت او دچنههار ونهه تههه يهه ډده
ولګوله .د ه ه په بشره ک دتيرې شهپ دبه ګنهاه سهوداګر دمرلوميهت
دن ل د خوين نه پرته ،يوه پرتمينه آرامتيا هم ليدله کېده.
کراتايوف ،په مهربانه ګردو سترګو چ اوس لهه اويهکو ډکه وې،
پېير ته کتل .داس برېښېده چ ه ه ته ،دځهان پلهو دنېهږدې کېهدو بلنهه
ورکوت او غواړت کوم څه ورته ووايي ،خو پېير چ دځان په اړه سهخته
اندېښنه لرله ،داس ويوده چ د کراتهايوف کتهل يه نهه دت ليهدلي .او
په تلوار لرې شو.
کله چ داسيرانو ډله بيا وخوځېهده ،پېيهر شهاته وکتهل  ،کراتهايوف
دالرې څنههل تههه ،ترچنههار النهههدې ناسههت او د ه ههه پههر سهههر والړوو دوو
فرانسههويانو پههه خپههل مههنځ که څههه ويههل .پېيههر نههور نههو شههاته ونههه کتههل او
همداس ګوډ ګوډ پر غون

وروخوت.

د ه ه له شانه ،له هماغهه ځايهه چه هلتهه کراتهايوف ناسهت وو دډزو
غږ واوريدل شو .پېير دغه ډزې په څرګنده واوريدې ددې ډزو د اوريدو
سره هممهاله دا ورياد شو چ ه ه ال د مارشال د تيريدو له شهېب نهه تهر
سميلينسکه پورې د پات رباطونو او مزلونو پيل کړت شمېر پوره کړى
نه دى ،ه ه خپل شمېر ته دوام ورکړ .دوه فرانسوت سرتيرت چه د ه هو
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دتوپکو له خول نه لوګی وت ،دپېير له څنګهه تيهر شهول .د دواړو رنهل
الوتی و .له ه و نه يو تهن ،پېيهر تهه لهه شهرم ډک غل هل ورولېهږه .د ه هه
بشره د ه ه ځوان بشهرې تهه پهات کېهده چه ده د خپلهو اسهيرو ملګهرو د
اعهههدام پهههه وخهههت کهه ليهههدل وه .پېيهههر چهه دغهههه سهههرتيرت تهههه وکتهههل،
وريادشول چ څنګه دغهه سهرتيرت پهرون نهه ابلهه ور  .پهر ن هرت د خپهل
کمي

دوچېدو په وخت ک  ،ه ه وسوځاوه او ټولو پرې وخندل.

دشا له خوانه  ،له ه ه ځايهه چه کراتهايوف هلتهه ناسهت و ،دسهپي د
چ و او سورو غږ واوريدل شو ،پېير وويل :
 -څه احم ه سپی دت ،ول دا چ

سورې وهي ؟

که څه هم له پېير سره تلونکو سهرتيرواو د ه هه ملګهرو لکهه پهه خپلهه
دده په شان ه

خواته وکتل چ لومړى د ډزو غږ ترې واوريهدل شهو او

بيا دسپي د رمباړې  ،خوبياهم د ه و څېرې ډېرې جدت وې.
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دمارشال پوځي کتار او داسهيرانو ډلهه ،دشميشهيوا پهه کلهي که تهم
شول .ټول ،ډل ډل او ن رت ي ولګول .پېير هم يهوه ن هرت تهه ورنېهږدې
شو ،دآس سره شوې غويه ي وخوړه ،د اورڅنل ته وغځېد او هماغهه
شېبه خهوب يهوړ .ه هه هماغهه خو بونهه ليهدل چه د برادينهو تهر جګهړې نهه
وروسته ي په موژايسل ک ليدل.
بيا ريتيتی ژوند دخوبونو له دنيا سره ګ يدل ،بيا کوم چا ،چه دى
پهه خپلهه و کهه کهوم بهل څههوک ،ده تهه  ،همالتهه پهه موژايسهل که دويههل
شويو ويناوو په څير ،کوم خيالونه ويل :
«ژوند هر څه دى ،ژوند خداى دى ،هر څه خوځېږت و ځاى بهدلوت او
همهههدا خوځهههون خهههداى دى او تهههر ه هههه پهههورې چه ه ژونهههد دى ،دخهههداى
دپېژندن لذت هم شته .د ژوند ګرانښت دخداى ګرانښت دى .
دغه ژوند ،د ه ه له ټولهو انځورونهو او د ه هه دنها سهزا وړو رنځونهو
سههره سههره ،لههه دغههه ژونههد سههره مينههه او لېوالتيهها ترټولههو ګرانههه او غههوره
نيکمرغن ده.
پېير ته ورياددشول:
کراتايوف !ه ه ته ناڅاپه لکه دژوند څېرې په توګه  ،دج رافي کمکهی ځانهه
او مهربانه يوونکی چ چور دده هېر شهوى و ،وريادشهو ،ه هه بهوډا ده
ته وويل :
لبر وکړه !ه ههه بههوډا ده تههه دج رافيه کوههره ورويههودله ،دا کوههره  ،يههوه ژونههد ،
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خوځېدونک اوب اندازې کوره وه .د کوهرې مه لهه داسه ټکويها څهاڅکو
چ خورا سره نېږدې وو ،جوړ شوى  ،ودا څاڅکی به يوريدل ،ب ځايه
کېدل او يو ځاى کېدل به .کله به له څو څاڅکو يهو څهاڅکی او کلهه بهه يهو
څاڅکي په څهو څهاڅکو بهدل شهول .داسه تصهور کېهده چه ههر څهاڅکی
سره شيندل کېږت چ ډېر ځاى ونيسي. . . .
بوډا يوونکي وويل :
او ژوند همدا دى !پېير فکر وکړ:
څومره ساده او آسانه دى ،ما څنګه نه شو کوالى پخوا پهه دې خبهرهپوه شم.
يوونکي وويل :
خداى په منځ او تل ک دى ،ههر څهاڅکی هڅهه کهوت ،ددې لپهاره الزيات خپور شي چ خداى په ځان ک څرګند کهړت .دغهه څهاڅکی پسه
لههوېږت ،راټههولېږت ،يههو ځههاى کېههږت ،د کوههرې لههه مخ ه ورکېههږت ،تههل او
ژورې ته ځي او بېرته راپورته کېږت .هوک ! دې کراتايوف ته وګوره !
وشيندل شو او ورک شو !يوونکی زياته کړه:
ه څنګه سر دې پرې خاللېږت !
يو غږ واوريدل شو:
څنګه سر دې پرې خاللېږى او کنه ؟ او کنه بال ورپس !او پېير راوي

شو .ه ه راپاڅېد او کېناست» .

يوه فرانسوت سرتيرى چ څوشېب مخکه يه يهو اسهير دن هرت لهه
څنګه شړلی و ،خپله دمنګلو پر سر اورته نېږدې ناست و او په سي که
يه ه غويهههه کبابولهههه .لسهههتوني يه ه به ه وهلي وو ،او لهههه غټهههو غهههړو ډک
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لن ګوتي السونو ي چ له ويښتو ببر وو ،سي په خورا مهارت پهر اور
چورالوه .د ه ه له خواشينن ډکه بشره او يرغلګر باهه ،داور دشه لو پهه
رهايي ک له ورايه راڅرګند شول.
ه ه ځان سره وبنګېد ،په چټکن يه مه دده شهاته والړ سهرتيرت تهه
ورواړاوه او وې ويل :
ه ه ته ب تفاوته ده ،داړه ماره درځه !ه هه سهرتيرت چه دکبهاب سهي يه پهر اور چهورالوه ،پهه خواشهينن
څېرې او تريو تندت پېير ته وکتل .پېيهر مه تهرې واړاوه او دتيهارې پلهو
ي وکتل .هلته يو روسي اسير ،هماغهه اسهير چه فرانسهوت د ن هرت لهه
څنګه شړلی و ،ناست او په کوم شي ي الس واهه .پېيهر وروړانهدې شهو
او دسرتيرت تر څنل ي  ،يو ناست ژيړ رنګی سهپی وليهد ،سهپی لکهن
ويوروله او پېير وويل :
آه ! راغی ،بال. . .ه ه خپله پيل کړې خبره بشهپړه نهه کهړه ،ه هه تهه نهاببره .پالتهون ه هه
غل ل ورياد شو چ دچنارو تر ونو الندې دناست پهر وخهت يه ده تهه
ورکتلي و .له ه هه سهره هممهالهه ،ه هه ډزې چه ده هلتهه اوريهدل وې،
دسپي قول  ،دفرانسوت سرتيرو له جنايته شرمېدل څېهرې ،د ه هه لهه
څنګههه پههه چټکههن د ه ههو تيريههدل ،د ه ههو لههه ډل ه نههه ديههوه پههه الس ک ه
توپههل چ ه لههه خههول نههه ي ه لههوګی خههوت او پههه کههورک د کراتههايوف
نشتوالي ،ټول او ټهول ده تهه هممهالهه ورياديهدل .دې يهادونو پهر ده څپهه
څپه يرغل کاوه او ه ه په دې ډاډه شو چ کراتايوف وژل شوى دى ،خو
لههه دې سههره هممهالههه ،پههه دې شههېبه ک ه  ،د ه ههه پههه خيههالونو ک ه  ،لههوى
خهداى پههوهېږت لهه کومههه ،د ه ههه مايهام يادونههه راخهواره شههول چه ده د
کيف په يار ک  ،د خپل کور په برن ه ک له يوې يکل پولن
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يهځ

سره تيهر کهړت وو ،خهو دا چه ده ونهه شهو کهوالى ،د ه هو او خپلهو نننيهو
يادونو ترمنځ اړيکي پيدا او پايلهه تهرې واخلهي ،سهترګ يه وتړله او
دطبهيهههت اوړنهههن منرهههره يهه  ،دالمبهههو لهههه خهههاطرو او لهههوړې او يهههکته
خوځېدونک کورې له تصويرونو سره يوځاى شهول ،ه هه چېرتهه اوبهه تهه
وريکته شو ،داس چ اوبه ي له سره هم واويت .

دسههپېدو مهههال و چ ه ه ههه د ډزو او دچي ههو سههورو غههږ راوي

کههړ،

دپېير له څنګه نېږدې فرانسويان تښتېدل.
له ه و نه يوه تن چ

کړل:

 قزاقان !او له يوې دقي

وروسته  ،يوې ډل چ روسي څېرې ي لرله  ،پهر

ده شا او خوا راټول وو.
دپېير تر ډېرې پورې پر ه ه څه سر نهه خاللهېده چه هلتهه تيريهدل،
ه ه له پلو نه دملګرو دخويهن نهارې سهورې اوريهدې .زړو سهرتيرو ،لهه
قزاقانو او سورو پوځيانو نه غېږې تاوول او له ژړا نه په ډکهو نهارو يه
چ

وهل :
وروهو ! ماته ګرانو ! دزړه سرو !سههواره پوځيههان او قزاقههان لههه اسههيرانونه راتههاوو شههول او پههه تلههوار

تلوار ،ه وته چا کالي ،چا موزې او چا ډوډ ورکهول .پېيهر چه د ه هو
په منځ ک ناست و ،پر له پس ي سلګن وهل او آن يوه خبره ي هم نه
شوه کوالى  .ه ه ،ه هه لهومړنی سهرتيرى نهه و چه ده تهه ورنېهږدې شهو،
غېږي ترينه تاو کړه او په سلګو سلګو ي ه ه يکل کړ.
٭٭٭٭
دولوخوف ديوه کن واله شوت کور ،د دروازې تر څنهل والړ و او تهر
مخ ي  ،دب وسله شويو فرانسهويانو يهوه ډلهه تيريهده .فرانسهويان لهه
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پې

شوت حالت نه خورا نا آرامهه وو او پهه خپهل مهنځ که پهه لهوړه لهوړه

غږيدل ،خو کلهه چه بهه ه هوى ،د دولوخهوف لهه څنګهه چه پهه کهراره او
نرمهههن يه ه پهههه متروکهههه خپلهههه مهههوزه وهلهههه تېريهههدل او دوى تهههه يه ه پهههه
هينداريزو سترګو چه د ه هوى لپهاره يه دخويهن ههېس زيهرى نهه الره،
کتل ،ه وى به چ شول.
د دروازې بهههل څنهههل تهههه د دولوخهههوف قهههزاق والړ و او اسهههيران يه ه
شمېرل .او دهرو سلو تنو په پوره کېدو به ي يوه کريه ويسته.
دولوخوف له ه ه قزاقه چ اسيران شمېرل ،وپويتل:
خو تنه شول ؟قزاق ځواب ورکړ:
دويمه سليزه پوره شوه.دولوخوف وويل :
خوځېږه ! خوځېږه !ده دغه خبره چه خهوځېږه ،لهه فرانسهويانو زده کهړې وه او همهدا چه
دده ستر ګ په فرانسويانو لګېدل  ،په ه هوک بهه دکرکه او ديهمنن
نښ راڅرګندې شوې.
دينيسوف چ قزاقي خولن ي له سره لهرې کهړې وه ،پهه تريهو تنهدت
او غمبن بشرې ،ه و قزاقانو پس روان و چ دپيتيا رستوف ځنهازه
ي  ،په باغ ک دکېندل شوت قبر پلو وړله.
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٠2
د اکتوبر له اته ويشتم چ ساړه پيل شول ،د فرانسهويانو تېښهت
تراژيههدت بڼههه پيههدا کههړه .ه ههوى يهها سههړو وهههل او يهها د اورونههو ترڅنګههه
سوځېدل يا  ،خوي بيا هم تاالن شوت او غال شوت شهيان نهه پرېښهودل،
د ه هههوى دريهههځ ال بدليهههدونکی نهههه و .د بلهههه ډلهههه ټولهههواک  ،سهههيمه ايهههزه
اميران ، ،شهزادګان او مارشاالن ټول اوټول پهه خوځېهدونکو ګهاډيو او
کراچيههو ک ه لههه دغههو قيميتههي پوسههتينونو او کوټونههو او نههورو غههالوو
شويو غنايمو سره روان وو.
خو له مسکوه د وتلو له پيله ال تر اوسهه پهورې د ه هوى د تېښهت او
شاتل په دريځ ک کوم بدلون راغلی نه و.
له مسکو نه د ويازما تر سېم پهورې د فرانسهويانو لهه درې اويهايزه
پو نه ،د ګارد له پوځه پرته(چ د جګړې پهه ټولهه مهوده که يه دتهاالن
او شوکو نه پرته بل څه نه وکړت) دشهپږو زرتنهو نهه زيهات څهوک پهات نهه
وو( .له دغ ډل نه پنځه زره تنه په جګړه ک وژل شهوت وو)دغهه شهمېر
لهههه د ضهههرب وهلهههو پهههه شهههان چههه وروسهههت شهههمېرن پهههه خپهههل سهههر
راڅرګندېږت ،همداس راڅرګنديده.
فرانسوت پهو دمسهکواو يازمها ،ديازمها اوسميلينسهل ،د سهميو
لينسل نه نيهول بيها بيريزنه  ،لهه بيريزنه تهه تهر ويلنها پهورې ،دنهورو
ډوال ډول او سختو شرايطو لکه دسړو زياتېهدل او کمېهدل ،دپهارتيزانو
لههه دخههوا د ه ههوى پس ه اخېسههتل ،د الرو بنديههدل او لههه داسه نههورو نههه
پرته ،په پرله پس له مينځه تلل او پو پناه کېدل.
د فرانسههويان دغههه پههو تههر يازمهها ،نههه وروسههته ،ددې پههر ځههاى چ ه
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دپخهوا پهه شههان پهه درې کريهو روان وت ،پههه يهوې ګه ې او لههه الهه ګههول
ډک ډل بدل شوى و .او تر پايه پورې همداس روان و.
بريتهههه ،خپهههل امپراتهههور ( نهههاپليون ) تهههه (ټهههول پهههه دې پهههوهېږت چهه
قوماندان ،په خپلو ګزارشونو ک څومره غير ريتيني شهيان پهه څهومره
مبال ه ليکي) وليکل:
تصور کوم دنهده لهرم ،دسهرتيرو اوقطههاتو حهاالت ،لکهه ه هه شهيان
چ خپله م په دې درې وروسهتيو ورځهو که 5د ه هو خوځېهدا ليهدل ،
ستاسو همايوني اعلحضرت ته وليکم .پو څه کم ټول سهره شهړيدلی او
خور ور شوى دى .د ه و سرتيرو شمېر چ ځان تر بيرق الندې تل ته اړ
ګڼههي  ،څلورمههه برخههه پههات ده .پههات کسههان هههر څههوک پههه خپلههه خويههه،
دخوړلو دلټولو او دنرم د کړکيچ نه دژغورن له کبلهه ،ههرې خواتهه ځهي
او تښتي .ټهول دسميلنسهل پهه اړه فکهر کهوت او دې تهه سهترګ پهه الره
دت چ هلته استراحت وکړت .په دې وروستيو ورځو ک سرتيرت خپهل
ټوپهههل او کهههارتوس هسههه ارتېهههږت .ستاسهههو همهههايوني اعلحضهههرت
راتلهونکی تکههل چه هرڅههه وت ،ه هه بههه وت ،خهو ملههي ګټه دا غويههتنه
کههوت چه پههو پههه سيملينسههل که راټههول شههي .ه ههه لههه غيههر پههوځي او
ناوړو کسانو نه پاک شي .داس کسهان چه آسهونه او وسهل تهرې پهات
دى ،څو وروځهو اسهتراحت او خهوړو تهه اړتيها ليدلهه کېهږت .سهرتيرت لهه
لوږې او ستړيا نه ،مرګنی حال لرت او په دې وروستيو ورځوک خو ډېر
په الرو او تم ځايونو ک مړ شول .دغه دبدمرغن او خوار حهاالت ،ههر
څه الپس کړکي ن او ګوايمن کهوت او کهه ددغه بهدمرغن د مخنهوت
لپاره کومهه چهاره ونهه سهنبول شهي ،مهوږ بهه د خپهل واک دسهاتن لپهاره
کوم پو ونه لرو.
دنوامبر نهمه
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د سيملينسل په ديرا ورسته واټن ک

فرانسويانو چه سيملينسهل د خپلهو هيلهو او ارمهانونو د غوړيهدو
ځمکه ګڼله ،هلته ورسېدل ،دخوړو او کالو د الس ته راوړلو په هيله ي
ديو او بل شکول او وژل پيل کړل ،خپله زيرمه يه تهاال او دم هازو تهر
لوټولو وروسته  ،خواره واره او وړاندې په تېښته وو.
پرته لهه ه هه چه خپلهه پهوه شهي ،چېرتهه او دڅهه لپهاره درومهي ،ټهول
روان وو .ترټولو نه زياته ب خبرې دناب ه ناپليون وه ،ځکه هېس څوک نه
و چ ه ه ته سپاريتنه يا مشوره ورکړت  .خو ددې ټولو خبرو سهره سهره
ده او د ه ه کسانو خپل پخوانی عادت مراعاتول:
فرمانو نه ي ليکل ،ليکونه اوراپورنه يه لوسهتل ، ،ورځنهي مههال
ويشونه يه جهوړول ،يهو بهل تهه يه د اعلحضهرت همهايوني ،زمها وروره
شهزاده اکسموله ! ټولواک ناپليون ! او نور نومونه يادول.
دغه فرمانونه ي او سپاريتن ټول دکاغذ پرم وې ،ههېس چها ه هه
سرته نه رسول ،ځکه ه هه د سهرته رسهېدو نهه وړ نهه و ،کهه څهه ههم ه هوى
يوبل د همايوني اعلحضهرت ،ټولهواک او ورور پهه نامهه يهادول ،ه هوى
ټولو دا احساسهوله چه ه هوى ،خهورا خهوار او سهپل خلهل دت چه د
ظلم کاسهه يه نسهکوره شهوې او اوس بايهد د خپلهو کهړو ځهواب ووايهي.
سره له ه ه چ ه وى داس يودله چ د پو پهه غهم که دت ،خهو ه هو
هر يو يوازې دځان په اړه فکر کهاوه او دا چه څنګهه ژر تهر ژره الړشهي او
ځان وژغورت.
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٠2
د شاتل په وخت ک  ،د روس او فرانس د پو عمليات له مسهکوه
تر نيمانا پورې دپټ پټاني او سهترګو پټولهو ه ه لهوب تهه ورتهه و چه
ترپايههه دلوب ههاړو سههترګ تړل ه وت او کلههه ناکلههه د خپههل ځههان ديههودلو
لپاره يو زنهل وشهرنګوت .پهه دې لوبهه که ه هه لهومړى څهوک چه بايهد
ونيول شي ،له هر ډول ډاره پرته زنل وههي ،خوکلهه چه ه هه لهه ګهواچ
سههره مخهههام شههي ،هڅهههه کههوت چهه د زنههل لهههه شههرنګېدو پرتهههه ځهههان
وژغورت .ه ه له خپل سيال نه تښتي او زياتره وخت د تېښهت پهه خيهال
ک  ،سيال پر ه ه برېد کوت او نيسي ي .
د ناپليون پو ههم پهه لهومړت سهر که کلهه نها کلهه ځهان يهوده .دا ه هه
لهههومړني وختونهههه و چه ه دوى د کالوژسهههکايا الرې تهههه مخهههه کهههړه ،خهههو
وروسته چ د سيملينسل الروته ورسېدل ،ه و په تښهتېدو تښهتېدو
ک زنګونه هم شرنګول .د ه وى زياتره په دې تکهل که وو چه ووزې،
وتښتي ،خو مخام پر روسانو وربرابرېدل.
دفرانسويانو تېښت او ه هو پسه مهل د روسهانو تلهوار ،دديهمن د
ت ربي ځاى د پيدا کولو لپاره اللي وسيل  ،آسونه وو ،چ د سټړيا له
السه له پښو پات کېدل .دغه راز دواړو سيالو خواوو ،د ځاى د بيها بيها
او ژر ژر بدليدلو له امله د اړتيا وړ اطالعات يا پهه الس نهه راتلهل او کهه
رارسههېدل هههم  ،پههه خپههل وخههت نههه رارسههېدل .کههه پههه دويم هه نېټههه بههه خبههر
راورسېد چ د ديمن پو چېرې ځاى پر ځاى شوى دى ،بله ور يهنهی
په درېيمه نېټه چ بايد پر ه و برېد شوى واى ،دغه پو به بيها نهور ههم
وړا ندې تللی ووداس ځاى به رسېدلی و چ د ه هه پهه اړه بهه ههېس ډول
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اطالعات نه وو.
يهو پههو تېښهتېده او بههل ورپسه و .فرانسههويانو لهه سيملينسههل نههه
وروسههته ،ډېههرې الرې لرله

او داسه برېښههېده چه پههه دې يههار که تههر

ځلههورو ورځههو پههات کېههدو وروسههته ،ه ههوى کههوالى شههي د خپههل ديههمن
(روسانو) دځا ى پهر ځهاى کېهدو سهيمه پيهدا او پهه دې اړه دځهان پهه ګټهه
کومه پريکړه وکړت ،خو تر څلورو ورځو وروسهته  ،ه هه به نرمهه ډلهه،
تېښت ته مخه کړه ،نه ين او نه کينه خواتهه الړل ،دتهل دتکهل لهه ههر
ډول تدبير او اندېښن نه پرته  ،د کراسنو او ورشو پر هماغ پخهوانن
الرې چ تر ټولو الرو ،نا وړه ،خهو دوى تهه آشهنا الره وه ،خپله تېښهت
ته دوام ورکړ .ه وى په دې تصور چ ديمن تهر شها دى نهه تهر مخه  ،دم
په دم ي واټن سره لرې کېده او ډېر ژر د څلريشهتو سهاعتونو د واټهن پهه
ک ه سره لرې شوت وو .تر ټولو دمخه امپراتهور ،بيها شهاهان او ورپسه
سههيمه ايههز شهههزادګان ،پههه تېښههته وو .روسههي پههو تصههور کههاوه چهه
ناپليون ،تر ټولو غوره الره ،غوره کړې ده ،يي پلو ته ي مخه کړې او د
دنيبر له سينده به واوړت .هداس هم وشول ،ه هوى يهي پلهو تهه الړل او
دکراسنو لوي الرې ته ووتهل .او همالتهه و چه د پهټ پټهوني او سهترګو
پټولو لوبه ک  ،فرانسويان زموږ له مخکښو پوځونو سره مخام شول.
فرانسويان ددغه ناڅهاپي پېښه لهه املهه ځهاى پهر ځهاى ودريهدل ،دوى
پس اخېستي پو ته ي شا او وروسته بېرته په تېښته شول .دفرانس
خههور ور پههو  ،د درې ورځههو پههه اوږدو کهه  ،ډلههه ډلههه ،قطههه قطههه ،
لومړى د شهزاده ،بيا د دانو ،او وروسته د «نيسه»قطهه ،د روسی پهو
لههه منځههه تېريههدل .ه ههوى يههو او بههل تههه شهها کههړې وه ،درانههه مهمههات،
توپخانه ،وسل  ،او آن خپل نيمايي وګړت ي پريښهي او يهوازې دشهپ
په تيارو ک به پر روسي پو تر څنګيزو برېدونو وروسته تېښتېدل.
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مارشال نی ،چ تر ټولو وروسته و( ځکه د ه ه بدمرغه حالهت او يها
له همدې امله  ،ه ه د ه ه چا پهه شهان و چه دده تهر پښهو النهدې ځمکه
ه ه ته تاوان رسولی وت او خپلو پښو الندې ځمکهه ژر تهر ژره پرېهږدت،
ه ه په دې ک و د سيملينسل ديوال که څه هم دچا مخ ته خنه کېهده
نه ،څنګه ړنل کړت )
مارشال نی لهه خپهل له

زريهزه پهو سهره .و ،اورشهو تهه ،نهاپليون تهه

مخه کړه  ،خو هلته ددې يوازې زرتنه پو پات و خپل پهو او توپخانهه
پرېښودل ،دشپ په تياره ک له دنيپره واويهت او يهوازې لهه خپلهو زرو
تنو وګړو سره ي ځان ناپليون ته ور ور ورساوه.
فرانسويان چ هماغه شان ديهمن پسه اخېسهتی وو ،هماغهه دپهټ
پټوني لوبه ک  ،نور هم وړاندې ،د ويلنا پلهو پهه تېښهته وو .د بيريزينه
دسيند غاړو ته په رسېدو  ،بيا اله ګوله پهرې ګه ه شهوه ،د ه هوى زيهات
شمېر په سيند ک ډوب شول ،يو زيات شمېر ه و ي روسانو ته تسليم
شول او پات نور چ هر چا هر څنګه کوالى شول ،له سهينده پهورې وتهل
او وړاندې وتښتېدل .د ه هوى يهو سهتر قومانهدان پوسهتين واغوسهت،
خپل ملګرت ي پرېښودل او په يوازت ځهان پهه کراچهن که روان و .نهور
هم چ چا څنګه کوالى شول ،د ه ه په څېر وتښتېدل او ه ه چها چه نهه
شو کوالى وتښتي ،يا تسليم شول او يا هم ووژل شول.
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داسهه برېښهههده چهه دجګهههړې او تېښهههت پهههه دغهههو عمليهههاتو کهه ،
فرانسويانو له هره ه څه نه چ ددوى د وژل کېدو سهب کېهږت  ،مه نهه
اړاوه .ددغو پرګنو په يوه خوځېدا ک  ،دکالوژسکايا له واټه نيول بيها
دستر قومندان تر تېښت پورې ،ټهول خوځهون چهور به مهنهی و .داسه
برېښههېدل ،آن ه ههه تههاري پوهههان چ ه دتههاري تههل لههورى ديههوه مشههر د
ارادې زېږنده ګڼي  ،نه شي کوالى دغهه شها تهه تهل د خپهل نرهر سهره سهم
وګڼههی ،خههو نههه داس ه نههه دى ،ددې بههرخالف تههاري ليکونکههو ،غرونههه
غرونههه کتابونههه ددې عمليههاتو پههه اړه ليکلههي دت چه پههه ه ههو که ي ه د
ناپليون دجګړيز نبوغ ،د ه ه دځيرکو جګړيزو کړنالرو ،لرليد لرونکهو
اټکلونههو او د ه ههه دمارشهههاالنو دبهه سههاريو بهههرت راړونکههو قومانهههدو
ستاين شوت دت .تاري ليکونکو  ،له کمکهي يارسهالونه د نهاپليون تهر
شاتګه ،له ه ه ځايه شاتل چ هلتهه ههر ډول نهمتونهه پيهدا کهول ورتهه
پريمانههه و او هههم پههه بلههه الره چ ه وروسههته کوتههوزوف پههرې الړ ،دى ي ه
پسه واخېسهت  ،ههم تههالى شهو .دغهه غيههر الزم شها تهه تههل  ،ه هه ههم لههه
ورانههو او ګههږو الرو نههه  ،پههه بېالبېلههو داليلههو سههتايي .لههه سيملينسههکه
وروسههته داورشههو پلوتههه د ه ههه شههاته تههل  ،پههه همههدې ډول سههتاينزو
ويناوو سهتايي  .بيها پهه کراسهنوک د ه هه داتلهوالن غهورې او سهتاين
کېږت .داه ه ځاى دى چ ګواک دى پريکهړه کهوت د پهو مشهرت خپلهه
واخلي او دجبهو قومانداني هم خپلهه کهړت .ه هه هلتهه پهه شهنه ډاګ که
قدم وهی او وايي:
 -امپراتههوروالي بهه

دى ،نههور نههو ددې وخههت رارسههېدلی دى چهه
5۹22

جنرال واوسم.
خو ددې خبرې سره سره ي هماغه شېبه ،بېرتهه تېښهت تهه مخهه کهړه
او خپل مات ،خوار او له ځانه شاته پات پو ي ت دير ته وسپاره.
بيا ي موږ ته د مارشاالنو ،په تيهره بيها (نيهه)نهومي مارشهال د غهوره
او برت راوړنکی روا ستاين وويل او زياته ي کړه چ دده مېړانهه پهه
دې ک ده چه ه هه دشهپ پهه تيهارو که  ،دځنګلهو او به الرو الرو نهه،
ځان د دنيپر سيند ته رسوت .مارشال له ه ه سهينده اوړى ،د خپهل علهم،
ټوپخان او په سلو ک دنوى ( )۳5وګړو دله السه ورکولو نهه وروسهته،
د اورشاو په سيمه ک پناه لټوت.
او په پاى ک مورخين دستر امپراتور دوروسهتي خوځهون او د ه هه
لههه خههوا د خپههل قهرمههان پههو پرېښههودنه ،مههوږ تههه ديههوې سههترې چههارې
اونبوغ په بڼه انځوروت ،آن د تېښت دا وروست پېښه چه پهه انسهاني
ژبه ک  ،ورته وروستی سپکاوى ويل کېداى شي او هر ماشهوم پهه ه هه
دشرم احساس کوت ،ددوى دمورخينو له خهوا ديهوې سهترې مېړانه پهه
نامه ستايل کېږت.
کله چ خبره دلته رسهېږت چه تهاريخي پېښه دومهره وړانهدې که
شوت اونوري وړاندې پورې وهل ناشوني دت ،کله چ نور ههر څهه ،پهه
ډاګههه د ه ههه چهها پرضههد دت چ ه بشههريت ه ههه عههالی او يههه ګڼههي ،تههاري
ليکونکي دسترې ژغورن خبرې له ګې ې راباسي.
کله چ مورخين دستر په اړه غږېږت ،هلتهه نهور نهو ديهه او بهد لپهاره
ځاى نه شته ،هلته يوازې ستر پات کېږت اوستر خو بد کېهداى نهه شهي.
هېس ناولتوب نه شته چ ستر ته وويل شی.
همدا چ تاري ليکونکي ستروالي رامنځ ته کوت ،نور هلتهه يهه او
بد نه شته ،هلته يوازې سترتوب او ناسهترتوب وت اوبه  .ههر ه هه چه
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سهتر دت ،ه هه يههه او ههر ه ههه چه سهتر نههه دت ،ه هه بههد دت .سهتر يهنههي
وجدان ،د مورخينو له انهده «سهتر» داسه ځهانګړت وګهړت دى چه دوى
خپلههه ه ههه اتههل نومههوت .او نههاپليون چهه ځههان پههه تههاوده پوسههتين کهه
مروړت ،نه يوازې خپل ملګرو ،د خپل پو مشران بلک خپهل سهرتيرت
چ دده د خپل وينا له مخ  ،ددنيا بل سهرته يه راوسهتي وو ،د مهرګ
منګلو ته سپارت او خپله کورته ځي .دى داس انګيرى چ سهتر انسهان
دى او دزړه لههه کههوم دآرامههن احسههاس کههوت .پنځههوس کالههه ټولههه دنيهها
تکراروت:
 پرتم ،پرتمين ! سترتوب ! ستر ناپليون !له ستر پرتمتوبه تر خهورا وړو کېهدو اوسهپکاوت پهورې ،يهوازې يهو
ګام الره ده .د چا په خيال ک هم دا نه ګرځي چ د يوه شي ستر ګڼهل چه
ديو او بدو پهه محهل تلهل کېهدونکي نهه وت ،يهوازې او يهوازې د خپهل
ټيټوالي او ب اندازې سپکوالي منل دت.
موږ چ ديو او بدو د مهيارونو پهه مهنهی ،دحضهرت مسهيح د وينها
له مخ پوهېږو ،هېس شي نا سنب

کېدونکي نهه شهته .پهه ههر ه هه څهه

ک چ سادګي ،نيکي او ريتيتوب نه وت ،هلته ستر والي هم نه شته.
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٠۳
کوم روس به وت چه د ٠2٠5کهال د جګهړې د وروسهتيو پېښهو تهاري
ولههولي او دژورې خواشههينن او سههخت نارضههايت او هههل پههل کېههدو
احساس ونه کړت .څهوک دى چه لهه ځانهه داپويهتنه نهه کهوت چه زمهوږ
درې واړه قطهه چ ه شههمېر ي ه تههر فرانسههويانو هههم زيههات وو ،ه ههه ي ه
محالره کړت وو ،فرانسويان په اله ګوله ک  ،ورک الرت او حيران وو،
وږت تږت او ي وهلي وو ،ډله ډله تسلمېدل او( دتاري د وينا له مخه )
دروسانو موخه هم دا وه چ د فرانسويانو د تېښت مخه ونيسهي  ،ټهول
اسير کړت ،نو بيا ول ي ه ه ونه نيول او ټول ي چانوارت نه کړل ؟
څنګههه وشههول چه د روس پههو دبههارادينو پههه جګههړه که د فرانسههوت
پو له زياتوالي سهره سهره بيهاهم وکهوالى شهول دجګهړې ډګهر پرېهږدت ،
ديمن ههل حيهران کهړت ،خهو اوس يه بيها سهره لهه ه هه چه ترځانهه کهم
شهمېر فرانسههويان لههه درې لههورت کالبنههد کههړت دت او دوى د پههو الههلي
موخههه هههم دديههمن محالههره کههول و ،خوبيههاهم دوى خپههل ارمههان تههه ونههه
رسېدل ؟
ايهها پههه ريههتيا هههم فرانس هويانو زمههوږ پههه وړانههدې دومههره واک او يههه
والي درلود چ زموږ لهه خهوا د ه هو دمحالهره کېهدو سهره سهره ،بيهاهم
موږ ونه شو کوالى پر ه و السبرې شو ؟ څنګه داټول بېښېداى شو ؟
تاري ( يا ه ه څه چ دتاري په نامه لوستل کېږت) دې پويهتن تهه
داس ځواب وايي چ ددې حال علت دا و چ کوتوزوف  ،ترماسوف ،
چي اګوف ،دې او ه ه او ه وى داس وکړل او داس ي ونه کړل ،خهو
داڅهه وشهول چه ه هوى داسه يها ه سه ونهه کههړل ؟ کهه مههوخ تهه د نههه
رسېدلو ګناه ،د ه و په غاړه وه ،نو ول ه هوى محکمهه نهه شهول ؟ وله
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ي ه جههزا ونههه ليدلههه ؟ خههو آن کههه تصههور وکههړو چ ه د روسههانو نههه دبههرې
مالمتي ،د کوتوزف  ،چي اګوف او نورو پهه غهاړه وه ،دا د پوهېهدو وړ
نه ده چ د کراسنو او بيريزين په سيموک د روسي د پهو ديهه حالهت
(پههه دواړو ځههايو ک ه روسههانو غههوره دريههځ درلههود)سههره سههره ي ه ول ه ،
ه ههوى د فرانسههوت پههو سههرتيرت ،مارشههاالن ،شهههزادګان او امپراتههور
چ د دوى اللي موخه وه  ،اسير نه کړل ؟
ددغه عبي دريځ سپړنه (لکه ه ه شان چ روسي پهوځي مهورخين
د ه ه په اړه ليکي) چ کوتوزوف پر ديمن دبرېهد مخنهوى کهاوه ،چهور
ځکه ناسمه ده چ موږ ټهول يهه پهوهېږو چه د کوتهوزوف ارادې نهه شهو
کههوالى د يازومهها او تههورو تينهها پههه څنه و که  ،پههر ديههمن د روس د پههو
مخنوى وکړاى شي.
د دغهو ټولوضههد او ن ههيض خبهرو سههرچينه پههه دې که ده چه  ،تههاري
ليکهههونکي خپله ه ليکنه ه د ټولواکهههانو ،جنراالنهههو دليکنهههو او ه هههو د
ګزارشونو له مخ ليکي او په لوى الس د ٠2٠5کال دپېښوپه اړه د خپل
کههار بنسههټ پههه تيروتنههو دروت .ه ههوى داسهه ګڼههي چ ه د روسههي پههو
بنسههټيزه موخههه پههه دې پههړاو ک ه دا وه چ ه د فرانسههوت قطهههاتو تههرمنځ
اړيکی پرې کړت او ناپليون ،د ه ه مارشاالن او ټول پو اسير کړت.
روسانو هېڅکله داس يوه موخه نه لرله ،ځکه چ :
 لههومړى خههو د نههاپليون تيههت او پههرک شههوى پههو پههه من ه ه من ه ه لهههروس نه وتښتېد او دا ه هه څهه و چه ههر روسهي د ه هه ارمهان الره ،نهو
ه ههه و چه برېههد پههه ه ههو فرانسههويانو پيههل شههو چه تښههتېدل  ،نههو ځکههه
ه وى چ څومره ژر کوالى شول ،هماغسي په من ه وتښتېدل .
دويههم د ه ههه ديههمن مخههه بنههدول او پههه الره ک ه خن ه جههوړول چ ه پههه
چټکن ستا له خاورې تښتي ،خپله ب مهنی خبره ده.
5۹2٠

درېيم دا چ دفرانسوت پو د نابود لپاره چ ب له هر دليل نه پهه
خپل سر دنابود پلو روان و ،د خپل پو نهابودت ،يهوه به مهنهی خبهره
وه. . . .
څلورم دا چ له امپراتور ،لهه ه هه سهره مهل شهاهان شههزادګان او لهه
ه وى سره ملګرو وګړو د اسيرولوهيله لرل  ،ځکه ب مهنی خبهره چه د
ه هههههو سهههههاتل بهههههه لکهههههه ه ههه هه شهههههان چههه ه آن د ه هههههه وخهههههت سهههههترو
ديپلوماتههانو(مااېسههتر او نههورو ويههل) د روسههانولپاره خههورا سههتونزمن
کار و .تر دې نه الب مهنی خبهره دا و چه د نهاپليون د پهو اسهيرول ،پهه
داس يو دريځ ک چ د کراسنو تر څن و پورې زموږ خپل نيمايي پهو
هم له مينځه تللی و  ،حال دا چ د پو د اسيرانو دساتلو لپاره بايد څهو
پوځه وګمارل شي .دا په داس دريځ ک و چ خپل پهو پهوره او خهواړه
او کالي نه درلوده او وګړت ي له لوږې مړه کېدل.
دغه ټول عاقالنه کړنالرې ،د ه هه پهالېزوان کهړو او تکهل تهه پهات
کېږ .ت چ د پاليز کتارونه ي خرو تر پښو الندې کهړت وت ،ه هه خهر لهه
پهاليزه باسههي ،پههه منه ه د دروازې پلههو تههه وردانګههي او خههر پههه سههر وهههي.
ددغههه پههاليزوان دح انيههت لپههاره يههوازينن خبههره کېههداى شههي دا وت چه
وويل شي ،ه ه خورا خواشينی شوى و .خو ددغه پولو د جوړولهو لپهاره
دا خبره ځکه کېداى نه شي چ ه ه په پاليز ک د ورانهو شهويو پولهو لهه
غمه زوريدلی نه و.
خو ددې ټولو سره سره ،له پو سهره د نهاپليون د اړيکهو پريکهول ههم
ب مهنی کار و او ه ه ناشونی هم و. . .
له تهارونتيو نهه تهر کراسهنو پهورې ،پهه دغه خوځېهدا که  ،د روسهي
پنځههوس زره پوځيههان دناروغههانو ،سههتړو ،سههتومانه او لههه پښههو پههات
شويو په نامه کم شوت وو ،يهني د يوه لوى يار د وګړو په شمېره ددغهو
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کسانو يايي پرته له ه ه چ په جګړه ک ګ ون وکړت ،وژل شوت وو.
دجګړې په دغهه پهړاو که چه د يهوه پهو به مهوزو ،به کهاليو ،به
خوړو اوب شرابو پوځيان پهه شهپو شهپو پهه  ٠2درجهو سهړو که  ،پهه وار
وار شپ سباکوت ،ه ه هم په داس حال ک چ ورځ لن ې ،شهپږ اوه
ساعته او شپ شپاړل

يا ووله

سهاعته اوږدې وې ،پهوځي نرهم لکهه

ه ههه شههان چه پههه جګههړه که وت ،نههه و .کېههداى شههي پههه څههو سههاعتو که
خلل خپله دمهرګ پولهو تهه ورسهېږت ،خهو نهه مهرت ،ه هوى ههره شهېبه د
لهوږې او سهړو لهه ګوايهه سههره الس اوګريهوان وت .لهه همهدې املهه ديههوې
مياشت په اوږدو ک  ،نيمايي پو تاال واال شو .د جګړې پهه دغهه پهړاو
ک  ،تاري ليکونکي موږ ته وايي چ ميالراديهوويچ څنګهه او پهر کهوم
ځههاى بايههد څنګيههز برېههد کههړاى واى .څنګههه بايههد تارماسههوف ،پههر هماغههه
ځههاى يرغههل کههړت او څنګههه بايههد چي ههاګوف (چ ه تههر څنګلههو پههورې پههه
واورو ک ه ډوب و)کههوم ځههاى او کههوم خواتههه لېږديههدالى واى ،څههوک
تاال او دچا اړيکي ي له چا سره شلول واى ،او داس نور او نور.
روسي پو چ نيمايي وګړى ي وژل شوت وو ،ټول ه هه څهه ترسهره
کړل چ بايد تر سره شوت واى .ټول ه ه څه چ ديوه ملت د ارمان لپهاره
ترسره شوت واى ،تر سره شول .دا د ه وګناه نه وه چ په تهودو او آرامهو
کوټو ک نورو ناستوروسانو ،داس تصور کاوه چ بايد ه ه چارې تر
سره شوې واى چ ناشوني وې.
ټول ه ه ضد او ن يض او عبي ټکي او دپېښوناڅرګند حالت چه
اوس د واقهيت او د تاري ليکونکو د ليکن تهر مهنځ راپيهدا شهوى دى
او ه هههه داچه ه تهههاري ليکهههونکي يهههوازې د جنراالنهههو يهههکل خبهههرې او
احساسات انځور کړى دت ،نه دجګړې اللي او ريتينی حالت.
د ه ه لپاره د ميالرادويچ ويناوې ،ه ه م الونهه او نښهانونه چه ده
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يا ه ه جنرال اخېستي او د ه ه وړانديزونه ،تر ه ه څه ډېر په زړه پورې
او دپام وړ دت چ پنځوس زره تنه وګړت په روغتنونوک پات او يا پهه
اديههرو ک ه هېههر شههول .دا ددې لپههاره آن هههم دپههام وړ نههه دت ،نوځکههه ي ه
ه وى دڅېړن وړ هم نه ګڼي.
پههه دې لههړ ک ه دا خبههره دپههام وړ ده چهه کههه يههوازې د جنراالنههو دغههه
ګزارشههونو ،کههړنالرې اووړانههديزونويوې خواتههه کههړو او د ه ههو سههل زره
وګړو حالت ته پاملرنه وکړ چ په دغ جګړه ک ي مخام ون ه لرلهه،
که دغه حالت ته پاملرنه وکړو ،ټول ه ه تت برخ بهه راڅرګنهدې شهي
چ ال تراوسه پورې ناڅرګن برېښی ،دا ناڅرګندتوب به ناڅاپه څرګند
او براال شي.
له پو سره د ناپليون د اړيکو پريکول ،دلسهګونو تنهو نهه پرتهه دبهل
هېس چا په خيال ک هم نه ګرځېدل ،داځکه چ ه هه به مهنهی او د ه هه
عملي کېدل له امکانه لرې خبره وه.
خلکو يو ارمان درلود:د پرديو لهه ولکه نهه د خپله خهاورې ژغهورل.
دا ارمان پوره شوى و .دا ارمان ځکه پوره ګڼل کېده چ لومړى:
فرانسويانخپلهپهتېښتهو او هيلهي داوهچ څوکي دتېښت خن نهشي.
دويم دا ارمان د خلکهو پهه ګه و پهوځي عمليهاتو او دفرانسهويانو پهه
نابودولو ترسره شوى و.
درېههيم دا چهه د روس پههو پههه تښههتېدونکي فرانسههوت پههو پسهه
غبرګ روان و او دې ته چمتو و ،هرچېرې چ ودرېږت ،ه وى به په زور
پس اخلي.
روسي پو د تښتېدونکي ځناور پر سر متروکه تهه ورتهه و ،تبربهه
لرونکی سپور په دې پوهېږت چ دزغلېدونکي ځناور پر سر ګوايهمنه
پورته شوې متروکه ،پر ه ه تر ګوزاره ګتوره ده.
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کله چ انسان کوم ځناور د مهرګ پهه حهال که وينهي ،ه هه ډار پسه
اخلي ،ځکه خپل ځان د ه ه د ځان يوه برخه ګڼهي .ه هه وينهي چه د ه هه
ترمخ يو ژوند پاى ته رسېږت ،خو کله چ يو انسان مرت ،ه هه کسهان
چهه دى ورتههه ګههران دى ،لههه مرګههه د ډار لههه وحشههتناک احساسههه پرتههه
دجالوالي او روحي ټپي کېدو د ډار ،لکه دفزيکي ټ پهه څيهر چه کلهه
سړى وژني او کله ه ه بېرته پهالي  ،ورپهاتېږت .ددغهه احسهاس زوريهدل
تل پات او له وسيله نه چ ددغه بهير د لمسهون المهل کېهږت ،ځهان لهرې
ساتي.
دسردار اندرې ،تر مرګه وروسهته ناتاشها او شههزادګن ماريها دواړه
په يوه ک ه دغه حالت احساسوه .ه وى روحها د مهرګ د ګهواچ دتصهور
په وړاندې چ ددوى پر زړه ي سيورى غهوړولی و ،مهال ،ماتهه کهړې وه
او ددې توان ي نه درلوده چ دغه ژوند ته دژوند په سترګو وګورت.
ه هههوى پهههه احتيهههاط هڅهههه کولهههه د زړه تپونهههه دبهرنيهههو لمسهههوونکو
زورونو کړو وړو نه وساتي ،هر څه:
په کوڅهو که پهه چټکهن رارسهېدونک ګهاډ  ،د مېلمسهتيا پهه اړه
يادونو ،د کميسونو او نورو کاليو په هکله دنبونو پويتنو ،دوى تهه د
ډوډ خوړلو د بلن غږ ،تر ټولو ال بده دا چ  ،له دوى سره د خواخوږ
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پههه نامههه د خلکههو السههي او ور چارډولههه خبههرو د دوى د زړه پههه تپونههو
مالګ دوړولي ،دوى ي زورول  .دغو ټولهو خواخوږيهو ،ددغهو دواړو
د وړتيا وړ خاموشي چ د دوى دګ زغم او تر اوسه ال د دوى پهه تصهور
ک دپات شويو وحشتناکو سندرويزو ساندو نه د پټ وحشهت چوپتيها
ماتوله او دوى دې ته نه پرېښودې چ ه وى  ،ه هو به پايهه او رازمنهو
خيالوته وروګورت چ څو شېب دمخه د دوى د سترګو په وړانهدې تيهر
شوت و.
دوى دواړو ،يهههوازې ه هههه وخهههت دغهههه د زړه دتهههل غهههم او زوريدنهههه
احساسههوله چ ه بههه يههوازې وو .ه ههوى بههه پههه خپههل ميههنځ ک ه خههورا لههږ
غږيدل او که غږيدل به  ،خبرې بهه دکهوم ناڅرګندشهي پهه اړه او هسه
ګ ش بهه يه لګهاوه .يهوې او بله پهه يهوه ک هه هڅهه کولهه ،داسه څهه
راياد نه کړت چ په ه ه ک د رتلونک يادونه کېده.
ه وى ،د راتلونک په اړه خبرې  ،د ه ه ياد ته سپکاوت ګاهه ،دغهه
راز دوى خورا احتياط کاوه چ دهېس کهوم داسه شهي يادونهه ونهه شهي
چ ددوى دخداى بښلي پورې به ي اړه پيدا کوله.
ه وى ته داس برېښېدله ،ه ه څه چ په دوى تير شوت دت او دوى
احساس کړت دت ،نه شی کېداى په تورو ک انځور شهي .ه هوى داسه
انګېرله چ د ه ه د ژوند دهرې برخ يادونهه ،د ه هه پهرتم پهرزوت او د
ه ه راز سپيڅلتيا راټيټوى چ دوى پيدا کړى دى.
په خبرو ک پرله پس ځن  ،د ههر ه هه څيهز پهه اړه لهه خبهرو کولهو پهه
احتياط ډډه کول چ ه ه پورې ي اړه موندله ،په ه و برېدونو له ههرې
خوا تم کېدل و چ نوربايد نه واى ويل شهوت او تهر دې نهه ال پهه ډاګهه او
څرګنههده د دوى پههه وړانههدې  ،ه ههه خيالونههه دريههدل چ ه دوى ي ه تصههور
کاوه.
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خههو ژور او پههوره غههم داس ه ناشههونی دى لکههه همداس ه چ ه چههور او
پوره خوشي ناشون ده.
شهزادګن ماريا ،د خپهل دريهځ لهه مخه يهوازې او د خپهل برخليهل
واکمنهه وه د ه ههه يههو الههل دا و چه د خپهل وراره روزنههه او پالنههه يه پههه
غاړه لرله ،ه هه تهر خپله خورلنه ې مخکه دخواشهينن او غهم لهه ه ه
دنيا نه چ دوې اونن په ک اوسېدل  ،راووته.
ه

ته له خپلوانو داس ليل راورسېد چ دې بايد د ه هه ځهواب

ليکلههی واى .ه ههه کوټههه چ ه نيکههوالى جههان او دوى دواړه پههه ک ه ويههده
کېدل  ،لمده بل درلود او ه ه ټوخېدې .الپاتيچ ،يارو سالو ته راغلی و
او دچههارو حسههابونه ي ه راوړت وو .ه ههه شهههزادګن تههه وړانههديز وکههړ او
مشوره ي ورکړه چ مسکو ته راشي او د واژدوفيژنسکي په واټ که
پهه خپهل کههورک چه دجګهړې نههه جهوړ پهات دى او يههوازې لهږ څهه تههرميم
غههواړت ميشههته شههي .ژونهههد روان و اوبايههد ژونههد وشهههي .کههه څههه ههههم د
شهزادګن ماريا لپاره دا خورا ګرانهه وه ،ديوازيتهوب اوځهان خوړلهو لهه
ه

وينا نه چه د ورور د مهرګ لهه وختهه پهه ه هه که اوسهېده ،راوزت.

دناتاشا يوازې پرېښودل هم د ه

لپاره نه يهوازې دخواشهينن بلکه د

وجههدان نهها آرامههي وه .هههو ! دژونههد اړتيههاوو ،ه هه هڅېههدو تههه وربللههه او
ه

 ،ب ارادې ه وته غاړه کېښوده .له الپاتيچ سره ي له حسهابونو او

د چهههارو پهههه اړه تهههر خبهههرو وروسهههته د وراره لهههه روزونکهههي دوسهههال سهههره
مشورې وکړې او سپاريتنه ي وکړه چ مسکو تهه دتهل چهارې چمتهو
کړت .ناتاشا يوازې پات کېږت .وروسته له ه هه چه شههزادګن ماريها،
مسهکو تهه دسهفر لپههاره چمتهوالي پيهل کههړ ،هڅهه يه کولههه لهه ه ه سههره
مخام نه شي.
شهههزادګن ماريهها ،مشههرې ګرافينه تههه وړانههديز وکههړ چه ناتاشهها لههه
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دوى سههره مسههکو تههه الړه شههي ،ګههراف او ګرافينهه پههه خويههن سههره د
شهههزادګن دغههه خبرځکههه ومنلههه چ ه ور تههر ورځ ه ي ه د خپل ه لههور د
روغتيا خرابن او رنل ژيړيهدو تهه پهام شهوى و .ه هوى دځهاى بهدلون او
دمسکو د داکترانو څارنه دلور لپاره ګټوره ګڼله.
خو کله چ خپل ناتاش ته دغه وړانديز وشو ،ه

ځواب ورکړ:

زه هېس کله ،هېس چېرې نه ځم ،زما يهوازينن هيلهه لهه تاسهو نهه دادهچ په کراره م پرېږدﺉ.
ه

دا وويل او له کوټ ووته .ه

نه شهو کهوالى ،د خپلهو اويهکو

مخههه ونيسههي .داس ه بريښههېده چ ه د ه هه دا اويههک نههه دغههم بلکهه
دخواشينن اوغم دت.
وروسته له ه ه چ ناتاش احساس کړه چ شهزادګن ماريها ،ه هه
غم او وير ته يهوازې پريښه ده ،زيهاتره وخهت بهه ه هه د خپله کهوټ پهر
څوکن ناسته ،پښ به ي راټول او سر په زنګون بهه يه چرتونهه وههل.
په خپلو نازکو قلمي او نهاکرارو ګوتهو يه څهه شهي څېهرل اويها بهه يه پهه
ټينګههار پههه ناخوځېههدونکو سههترګوکوم شههي تههه کتههل او سههترګ بههه ي ه
همالتهههه پهههات وې .دغهههه لهههه عذابهههه ډک يوازيتهههوب ،ه هههه الپسه ه پهههه
عذابوله ،خو دغو زوريدو ته ،ه

اړتيا لرله .همدا چ کوم څوک بهه د

ه ه کههوټ تههه ورننوتههل ،ه ههه بههه پههه چټکههن پاڅېههده ،دبشههرې بڼههه او
دسترګو غړول به ي بدل کړل .يا به ي کتاب راواخېست اويا به يه څهه
شي ګن ل او که څوک بهه ددې کهوټ تهه ورننوتهل  ،داسه برېښهېده چه
دې ته به سترګه په الره وه چ ددې کوټ ته ورننوتلي څوک ژر له دې نه
ووزت .ه

ته داس برېښېده چ دادت اوس اوس به ه ه راز چ ددې

د روا موشګافه سترګو په ځان ک ن ښتي و لهه وحشهتناک او لهه ځهان
خوړونک پويتن سره د ه ه سپړلو ته مال تړل او راوسپړت ي .
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ددسامبر پاى و چه ناتاشها پهه تهور ورېښهمين کمهي

که  ،جهړې او

پرېښو دل خورې ورې څڼ  ،ډنګره شوې ،رنل الوت پر خپل کټ سهر
پههه زنګانههه ناسههته او پههه خپلههو نههازکو منګلههوي د خپههل مالوسههتي پههاى
تاواوه او بېرته ي وازاوه  .ه ه د دروازې کن ته ي کتل.
ه

 ،ه ه پلو ته کتل چ داد پوهېده چ ه ه  ،ه ه پلهو تللهی و ،د

ژوند ه ه پلو ته ،چ پخوا دې د ه هه پلهو پهه اړه ههېس فکهر نهه وه کهړى،
ه ه پلو ته چ پخوا ه

ته خورا لرې او الس ته نه راوړنکهی برېښهېده.

ه ه پلو ته چ اوس د ه

د پوچهوالي ،ورانهن ،غهم او مهاتم او دژونهد

تر دې پلو نه دې ته نېږدې او د پوهېدو وړ برېښېده.
ه
ه

 ،ه ه پلو تهه کتهل چه دې تصهور کهاوه چه ه هه هلتهه دى ،خهو

 ،ه ه پرته له ه

نه شو .ه

بڼ نه چ  ،دې دلته ليدلی و ،په بلهه بڼهه ليهدلی

 ،بيا ه هه  ،پهه ه هه بڼهه چه دې د ميتيشها ،د ترويڅکه او

ياروسالو په سيمو ک ليدلی وړ ،وليد.
ه

د ه ه بشره وليده .ه ه د ه هه غهږ واوريهد او ه هه څهه چه دې

ه ه ته ويلي و ،تکرارول او کله کلهه بهه يه دځهان او د ه هه لپهاره د ه هو
خبرو تصور کاوه چه کېهداى شهو ،ه هه وخهت د دوى تهرمنځ ويهل شهوې
واى.
ه ههه دى ،ه ههه چ ه خپلههه بخملههي چههپن اغوسههت  ،پره ه السههتي
لرونک څوکن ډډه لګول ده ،څنګل ي پر ځنګانه اوسهري پهر ډنګهر
ژيړ شوت الس ايښهی دى .ټتهر يه سهخت لويهدلی دى او اوږې يه وتله
دت .ه ه شون ې چي ل او سترګ ي ځلېهدل  .پهه رنهل الهوت تنهدت
يهه ګههونځ راخههورې او بېرتههه ورکهه شههوې .يههو ځنګههون يهه پههه يههوې
ځانګړې او پرله پس بڼ رېږديده .ناتاشا پوهېهده چه ه هه لهه يهوه ژور
درده زورېږت.
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ناتاشا ،فکر کوت:
دغه درد څه شی دى ؟ ول دغه درد ؟ ه ه څه احساس کوت ؟ څنګهخوږېږت ؟
د سردار اندرې د ه

کتو ته پام شو ،سترګ ي راپورتهه کهړې او

پرته له ه ه چ وموسېږت ،په خبرو ي پيل وکړ او وې ويل :
يههههوه خبههههره وحشههههتناکه ده او ه ههههه دا چهه ه خپههههل برخليههههل يهه ه د
زوريدونکي ناروغ له برخليل سره تړلی دى .دا يو ابدت عهذاب دى .پهه
يوه څارونکي غل ل ي ه

ته وکتل .ناتاشه دغهه غل هل وليهد او

دغه غل ل ته ي وکتل .ناتاشا دتل په شان مخک له ه ه چ دځواب
په اړه فکر وکړت ،ځواب ي ورکړ او وې وويل :
نور داس دوام پيدا کهوالى نهه شهي ،دا بهه داسه نهه وت ،تاسهو بههرغېږﺉ ،چور به رغېږﺉ.
ناتاشهه  ،بيهها ه ههه څېههره وريههاده کههړې وه .او ټههول ه ههه څههه يهه بيهها
احساسول چ په ه

ورځ ي احساس کړت وو .له دې خبرې سره مهل

ي  ،د ه ه پر لهه پسه او غمبهن غل هل وريهاد او د ه هه لهه مالمهت او
ناهيلن نه په ډکه مهنی ي سر خالص شو.
ناتاش  ،اوس له ځانسره وويل :
مهها ومنلههه چ ه دا بههه خههورا وحشههتناکه وت ،کههه ه ههه دتههل لپههاره پهههعذاب ک پهات شهي .مها دغهه خبهره يهوازې لهه دې املهه وکهړه چه ددغهه
حالت زغمل به د ه ه لپاره خورا ګرانه وت ،خو ه ه په دغهه خبهره داسه
پوه شواو فکر ي وکړ چ دا به زمها لپهاره ډېهره وحشهتناکه ويهي ،ه هه،
اله ه وخت غوشتل چ ژوندى پهات شهي ،ه هه لهه مرګهه ويريهده او مها
داس په احم انه خو ادبي ډول ه ه وويل ،ما داس تصور نه کاوه .زمها
په زړه ک ناوړه څه نه و ،ما چور بل ډول فکر کاوه ،که ما ه هه څهه ويلهي
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واى چ تصور م ي کاوه ،ما به داس ويلي واى:
پرېږدﺉ چ ه ه مړ شي !پرېږدﺉ چ ه ه زما دسترګو په وړاندې همداس مرګني پات شي.
د ژوند تر پايه پورې همداس زما تر څنګه مرګني پات شي.
زه به ه ه له اوسه هم ،نيکمرغه واى .اوس . . .هېڅوک او هېس شي نه
لرم .ايا ه ه پهه دې پوهېهده ؟ نهه ،نهه پوهېهده هېڅکلهه بهه پهوه نهه شهي او
اوس هم هېڅکله ،هېڅکله دا تيروتنه  ،جبران کېداى نه شي .او سهردار
اندرې ،بيا همدا خبرې ه ه تهه تکهرار کهړې .ه هه ،ه ه تهه بيها هماغهه
خبرې تکرار کړې ،دا وار ناتاشه ه هه تهه پهه تصهور که بهل ډول ځهواب
ورکړ .ه

د ه ه خبرې پرې کړې او ورته وې ويل :

تاسو ته به وحشتناکه وت ،نه نهه ،تاسهو زمها لپهاره ،تاسهو پهوهېږﺉچ زه په ژونهد که لهه تاسهو پرتهه بهل هېڅهوک نهه لهرم او تاسهو سهره ګهد
عذاب زما لپاره نيکمرغي ده.
ه هده

الس راونيو ،ه هه يه کېښهکود ،داسه يه کېښهکود،

لکه تر مرګه څلور ورځ مخک ي چ کېښهکودلی و .ه ه پهه تصهور
ک  ،ډېرې خهوږې ،مهربانهه او مينهه که خبهرې ،داسه خبهرې چه ه هه
وخت ي بايد ورته کړې واى ،وکړې:
ته ماته ګران ي  . . .ګران ،ګران ي . . . .داخبرې ي کول او خپل سرګردانه السونه يه سهره مهروړل او خپهل
غايونه ت په خورا تلوار چي ل.
له خوين نه ډک يو غم ي پهر زړه راخوريهده .اويهکو يه پهه سهترګو
ک باران جوړ کړ .خو ناڅاپه ي له ځانه وپويتل:
داخبرې چاته کوت ؟ ه ه چېرې او اوس ه ه څوک دى ؟اوبېرتههه هرڅههه سههاړه او د ناپوهېههدو پههه ناڅرګنههده غوټههه کهه ډوب
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شول ،بيا په وروځوک دګبڼن نښي رايهکار ه شهوې ،ه ه خهوا تهه يه
سترګ خښ کړې چ ه ه هلته و .او داس ي انګېرله چ شېبه شېبه
کېهههداى شهههي راز راوسهههپړى . . .خهههو پهههه ه ه ه شهههېبه که ه چه ه دغهههه راز
راسپړيده  ،د دروازې دقفل کهوم درونهد او لهوړ غهږ ددې غوږونهه يه نها
آرامه کړل ،واورېدل شو .د ه ه مينځهه دونياشها ،رنهل الهوت  ،ګبڼهن
اخېست  ،په چټکو او ب احتياطو ګامونوکوټ تهه راننوتهه .دونياشها،
په ژوندت او ځانګړت انداز چ

کړل:

-کوم بد زيرى دى ،دپيتر ايليچ ،ليل را رارسېدلی دى.
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5
له ټولهو خلکهو دپرديتهوب لهه احساسهه پرتهه ،ناتاشه اوس د خپله
کورنن دغړو په وړاندې هم دپرديتوب ځانګړى احساس درلود .د ه
ټول خپلوان:مور اوپالر ،سونيادومره ه

تهه نېهږدې او دومهره لهه ه هو

سره عادت شوت او دومره ديدن دې ته تکرارت شوى و چ د ه و ټهول
خبرې او احساساتو دې د خپل ه ه نهړ لپهاره سهپکاوى ګاههه چه دا
اوس په ک اوسېده .ه ه نه يوازې د ه و پهه وړانهدې به پهروا وه بلکه
ه وى ته ي په کرکه کتل.
ه

دپيترايليچ او بدمرغن په اړه د دونياشا خبرې واوريدې ،خهو

په ه و پوه نه شوه.
ناتاشا په خپل خيال ک وويل :
د ه و ،هلته څه بدمرغي وت ؟ ه وى ته به څه بدمرغي پېښه شي ؟د ه و هرڅه دپخوا په شان دوديزه او آرامه دت.
کله چ تاالر ته ننوتله ،پالري په تلوار د مشرې ګرافينه لهه کهوټ
نههه راووت .پههر م ه ي ه دغههم څپ ه خههورې او لههه اويههکو لونههد و .داس ه
برېښېده چ  ،ه ه له ه

کوټ راوتلی و چ له پخوانه پس اخېسهتو

سلګيو نه ي ستونی ته

کهړى دى .دناتاشها بهه ليهدو يه لهه نهاهيلن نهه

چ ه پورته کړه  ،په ژړا شو ،سلګن ي وهل  ،داس ژړا او سلګن چ
له ه و نه دده څېره خوړينه شوې وه.
ه هچ

وهل :

پيتيا ! پيتيا ! پيتيا !راشه چ مور دې غواړت !
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ه ه لکه ماشوم داس سلګن وهل  ،پښ سسهت سسهت کېهدې،
په داس حهال که چه کهوږ وږ کېهده د اوږدې څهوکن پلهو الړ او داسه
وبرېښېده چ پر څوکن ورولويد او م ي په السونو پټ کړ.
لکه د تندر په څېر ناڅاپه دناتاش له سره ترپښهو پهورې يهوه برېښهنا
وزغلېده او د ه
ي احساس کړ .ه

زړه ته ي يو درونکی ګوزار ورکړ ،يهو وژونکهی درد
داس احساس کړه چ کوم څهه پهه که وچاوديهدل

او دا مرت ،خو تردغه درده وروسته ي په يوه شېبه ک داس وانګېرله
چ له ه و بندونو نه آزاده شهوې ده چه دا پهه که راګيهره وه .د پهالر پهه
ليههدو او د دروازې لههه شهها نههه يهه د مههور دلېونههو او وېرونکههو چ ههو پههه
اوريدو ،سمدالسهه او پهه يهوه شهېبه که خپهل غمونهه  ،ويهر او ځهان هېهر
کړل .ه
ده

پالر ته ورمن ې کړې ،خو ب حاله وه  .السهونه يه يهورول او
دروازې خواته ي اشهاره کولهه چه دمشهرې ګرافينه دچ هو غهږ

تههرې راتههه .شهههزادګن ماريهها چ ه رنههل ي ه الههوتی او النههدنن ژامههه ي ه
رېږديدله ،له دروازې راووته ،ناتاشا ي له السه ونيولهه او ه ه تهه يه
څه وويل .ناتاش  ،نه ه ه ليده او نه ي د ه

غږ اوريده .ه ه په چټکو

ګامونو پر دروازې ورننوتله ،يوه شېبه ودريده ،داس برېښهېده چه لهه
ځانسره په ا او ډب ک وه او مور ته ي ورمن ه کړې.
مشره ګرافينه پر کټ پرته وه .په عبيب نا آرامن او خورا ب سهارې
هڅ ي ځان د ديوال خواته کشاوه او سر ي پهه ديهوال واههه .سهونيا او
نورو نبونو ه ه له السه رانيول وه.
ګرافين دناتاش په ليدو چ

کړې:

ناتاش ه ! ناتاش ه ! دا ريههتيا نههه دت .دروغ دت ،دورغ دت . . .ه هههدروغ وايي ناتاش ! ه

ددې پر شا او خهوا راټهول شهوت خلهل پهورې

وهل او وې ويل :
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ځئ ! ووزﺉ ! ټول رانهه ووزﺉ ! دا دروغ دت ،ريهتيا نهه دت ! وايهيچ وژلي ي دى ،دا ريتيا نه دت ،دا دروغ دت !
ناتاش  ،پر کټ ګون ې وروهل  ،پرمور ورټيتهه شهوه ،لهه ه ه يه
غېږ تاو کړه ،ناڅاپه ي ه ه راپورتهه کهړه ،د ه ه مه يه خپله خواتهه
راواړاوه او خپل غېږې ته ي را کېښکوده .پرته له دې چ په خبرو ک
ي ځن راشي ،په سلګو سلګو ي وويل :
ادک ! ګران ! زه دلته يم ! زما دزړه سر ي ادک ! مورجان !ه

چ له مور نه همداس غېهږ تهاو کهړې وه ،پهه مينهه يه لهه ه ه

سره خواخوږى کوله ،سروېږدى او اوبه يي غويت  .ناتاش دمهور تڼهن
خاللول او ګريوان ي ورڅېراوه.
پرته له ه ه چ دا ولوېږت ،په زګيروت زګيروت ي وويل :
 موري ! د زړه سره ! ګران ادک ! دما روحه قربان دې شم.پههه داس ه حههال ک ه چ ه د ه ه سههر ،السههونه او م ه ي ه يههکلول او
احساسوله ي چ د اويکو باران ي پر ليمو او پزې راروان دى.
مشرې ګرافينه د خپله لهور السهونه کېښهکودل ،سهترګ يه پټه
کههړې او يههوه شههېبه چپههه شههوه ،ناڅاپههه پههه غيههر مهمههولي ډول او پههه خههورا
چټکههن پاڅېههده  .ب ه لههه کههوم مههوخ ي ه دې او ه ه خواتههه وکتههل او
دن اتاش په ليدو ي د ه

له سره السونه تاو کړل او په ټهول قهوت سهره

ي ه ه کېښکود او بيا ي ه ه هماغهه شهان د ه ه سهر پهه السهونو که
کلل نيولی و ،خپل خواته ي را ګرځاوه او تر ډېرې پهورې يه د ه ه
دردل او ګونځ څېرې ته کتل.
-ه

په زګيروت ډوله بڼه ،خو په ډاډه آواز وويل :

 ناتاش زه درته ګرانه يهم ؟ تهه خهو بهه مها نهه تيهر نهه باسه ؟ تهه خوبههريتيا راته ووايي ؟
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ناتاشا چ سترګ ي له اويکو ډک وې ،پهه ځيهر ځيهر يه مهور تهه
کتل او د ه

په سترګو او څېره ک يوازې اويهوازې د بښهن او زاريهو

هيل او مينه ځلېدله او ب .
ه

بيا وويل :

ګراې مورجان !ه

خپله ټوله مينهه او هيله پهه خپهل آواز که مروړلهه چه کېهداى

شي وکوالى شهي  .دغهم ه هه پيټهی چه د مهور پهر زړه پهروت دى ،لهږ څهه
راکم کړت.
مهور پهه داسه حهال که چه لهه ريهتين پېښه شهوې پېښه نهه يه
انکار کاوه  ،دا ي نهه منلهه چه داخپلهه دې ژونهدې پهات وې او د ه ه
ګران او نازولی زوى دې د ژوند له ګالليو غوټو ب برخ شی وى .ه ه
د ژوند له ترخه ح ي ت نه د لېونتوب رازمن نړ ته پناه يوړه.
ناتاشهها پههه دې نههه پوهېههده چه ه ههه ور  ،ه ههه شههپه ،بلههه ور او بلههه
شپه څنګه تيهر شهول .نهه ويهده شهوه او نهه لهه مهور نهه لهرې شهوه .دناتاشه
مين پر له پس نه په کوم بل خبرې او يها کهوم تسهل بلکه ههره شهېبه
په خورا لبر او زغم خپله مور ژوند ته بلله .درېيمه شپه وه چه ګرافينهه
څو شېب آرامه شوه او ناتاش سر د څهوکن پهر السهتي کېښهود او دڅهو
شههېبو لپههاره يهه سههترګ پټهه کههړې ،د کههټ شهه هارى شههو او ناتاشهه
سترګ پرانست  ،مشره ګرافينه په کت ک ناسهته وه او کهرار کهرار يه
ويل :
پوهېږﺉ څنګه خوشاله يم چ ته راغلی ،ته ستړى شهوى يه  ،چهاىغواړت ؟
ناتاشا ،ه

ته ورنېهږدې شهوه .ګرافينه د لهور الس راونيهو او دوام

ي ورکړ:
5۹22

يکل شوې ي  ،نور نويه مېړه درته جوړ دى.مور جان  ،تاسو څه وايئ ؟ناتاش ! ه ه نه شته ،ه ه نور نه شته.او ګرافين له لور نه غېږ تاو کړه او دلومړت ځل لپاره ي په ژړا پيهل
وکړ.
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۹
شهزادګن ماريا ،خپل سفر وځنداوه .سونيا او ګراف هڅه کوله چ
د ګرافين ترڅنل کله ناکله دناتاش پر ځاى ودرېهږت ،خهو کهوالى يه
نه شو .ه وى ليدل چ يوازې ه ه کوالى شي ،خپله مور د ه

لېهونن

ناهيلتوب او وير نه راوباسي .ناتاشهاپه پرلهه پسه درې اونهن ،سهره لهه
ه ه چ له مور سره په يوه کوټه که نهه اوسهېده ،دمهور پهه کوټهه که پهر
والړې اوږدې څهههوکن څمالسهههته .ه هه خپلهه مهههور تهههه دارو او خهههواړه
ورکول او تهل بهه يه د زړه خوالهه ورسهره کولهه ،ځکهه يهوازې دلهور مينهه
ناک غږ و چ کوالى ي شول د ګرافين نه ي وير هېراوه.
دمهور روحههي ټه د رغېهدو نههه و .دپيتيهها مهرګ د ه ه نيمههايي ژونههد
تههرې اخسههتي و .دپيتيهها تههر مرګههه يههوه مياشههت وروسههته ،ه ههه پخههوانن
مسته ،خوشاله ،پنځوس کلنهه يهځه لکهه مهړى داسه لهه کهوټ راووتهه
چ ژوند ي نه غويهت او زړه پهړه برېښهېده .هماغهه غهم چه ګرافينهه لهه
نيمايي ژوند ب برخه کړې وه ،ناتاشا ي بېرته له ژوند سره لېوالتيها تهه
وهڅوله.
ه ه رواني ټ چ دانساني روحي وير او درد نهه راپيهدا کېهږت ،کهه
څه هم خورا عبيبه برېښي خو لکه جسهمي ټپونهو پهه څيهر لکهه دجسهمي
ټ کرار کرار رغېږت .ځاني ژور ټپونه چ روغ شي ،داس يکارت چ
چاودې ي سره ورغلي دت او جوړې شهوې دت .روحهی ټپونهه ههم دځهاني
ټپونه په شان يهوازې  ،لهه انسهاني داخلهي او د ژونهد د بهېهر لهه لېوالتيها
سره په لمسون رارغېزت.
دناتاشا روحهي ټپونهه ههم همداسه وو ،داسه تصهور يه کهاوه چه
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ژوند ي پاى ته رسېدلی ،خو د مور مين ي ناڅاپه دا وريهودله چه د
ژوند موخه ،مينه ده او دا مينه ال په دې که ژونهدى ده ،مينهه راژونهدې
شوه او دمين له را ژوندت کېدو سره ژوند ،راژوندت شو.
دسردار اندرې د ژوند وروست وروځ  ،ناتاشااو شهزادګن ماريا
خههورا نېههږدې کههړې .نههوې بههدمرغن ه ههوى دواړه الپسهه نېههږدې کههړې.
شهههزادګن ماريهها خپههل سههفر وځن ه اوه او وروسههت درې اونههن يه لکههه
ماشوم داس له ناتاش سره خواخوږت کولهه .ه هه وروسهت اونهن چه
ناتاش  ،د مور کوټ ک تيرې کړې ،ه ه له الس او پښو غورځول وه.
يوه ور غرمه ،شهزادګن ماريا ،ناتاش ته پام شو چ سخت تبه
اخېست او لهه تبه رېږديهده .ه هه يه خپله کهوټ تهه بدرګهه کهړه او پهر
خپهل کهټ که يه څملولهه .ناتاشها څمالسهته ،خهو وروسهته لهه ه هه چه
شهزادګن ماريا پهردې رايهکته کهړې ،غويهتل يه چه ووزې ،ناتاشها
ته ورغږ کړ او وې ويل :

ه

ماريا ،ماته خوب نه راځي ،راشه راسره کېنه !ته ستړې شوې ي ؟ يه به دا وې چ ويده شي. ول مو زه له کوټ راوويستم ؟ه

وپويتل:

 نه ،نه ،تا ول  ،زه راويستلم ؟شهزادګن ماريا وويل :
اوس ي حال ډېر يه دى ،ه ه نن داس يه غږيده.ناتاشا ،په کټ ک پرته وه او په نيمه تياره کوټه ک ي د شهزادګن
ماريا بشرې ته کتل.
ناتاشا له ځانسره ويل :
 ه ه ،ماريا ،ه ه ته ورته ده ؟ هوک  ،ه ه ته ورتهه ده او کهه نهه ده ؟5۹25

يوه ځانګړې څېره لرت ،يو ډول پرد  ،پرد ده ،چور نهوې او ناپېژنهدل
شوې څېره او زه ورته ګرانهه يهم .د ه هه پهه زړه که بهه څهه وت ؟ يهوازې او
يوازې خواخوږت ،مګر څنګه ؟ ه ه څنګه فکهر کهوى ؟ ماتهه ه هه څنګهه
ګورﺉ ؟ هوک  ،ه ه خورا ستره نبلن ده.
پهه مهربهانن او کمينهن يه د شههزادګن ماريها الس راونيهو ،خپله
خواته ي را ک

کړ او وې ويل :

 ماشا(ماريا ته له نازه ماشا ويل کېږت)ته داس فکر مه کوه چ زهبده نبلن يم ،يه ؟ ګران ماشا ! ته پوهېږې چ ماتهه څهومره ګرانهه يه
؟ راځه چ دواړه ي  ،خورا ي خورلن ې واوسو.
ناتاش  ،له دې خبهرو سهرو هممهالهه ،لهه ماريها نهه غېهږ تهاو کهړه او د
ه

السونه او م ي پرله پس م ول.
شهزادګن ماريا د ناتاش ددغ مين او لېوالتيا نه هم شهرمېده او

هم خوشاله وه .تهر دې ورځه نهه وروسهته د شههزادګن ماريها او ناتاشه
ترمنځ ه ه خهوږه او لهه شهوقه ډکهه دوسهتي رامهنځ تهه شهوه چه يهوازې د
يځو تر مهنځ وت .ه هوى تهل يهو بهل يهکلول  ،يهو بهل تهه يه مينهه نهاک
خوږې خبرې کول او زياتره وخت ي سره ګ تيراوه .که بهه يهوه دبانهدې
ووته  ،ه ه بله به نا آرامه وه او هڅه به ي کوله سره يو ځاى شهی .ه هوى
به کله سره يوځاى وې ،تر ه هه وختهه بهه يه ژونهد زيهات خونهدور و چه
يوازې به وې .د ه وى تر منځ تر دوستن لوړ احساس رامهنځ تهه شهوى و
او تل ي دا احساسوله چ يود بل تر څنګه واوسي.
کله به چپه خوله په ساعتو ساعتو سهره ناسهت وې او کلهه بهه آن چه
پههه خپلههو کټونههو ک ه هههم پريههوت  ،تههر سههپېدو بههه ي ه د زړه خوالههه کولههه.
زيههاتره بههه دپخوانيههو وختونههو پههه اړه غږيههدل .شهههزادګن ماريهها د خپههل
ماشمتوب ،د خپل مور او پهالر او د خپلهو خيالونهه پهه اړه خبهرې کهول .
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ناتاش چ پخوا دماريهادکمينن تسهليم او اطاعهت ،پهه دغهه ژونهدک
دحضرت مسيح د سريندن اويوونو پر ک چ د خورايکلی شهر بڼه
ي لرله  ،دنه پوهېهده او خونهد بهه يه نهه ورکهاوه ،اوس يه چه ځهان لهه
شهزادګن سره په مينه ک ګد ګاهه ،د ه

په پخواني ژوند هم پوهېده

او دژوند پر ه و اړيکو چه پخهوا يه سهر نهه پهرې خاللهېده ،اوس ههم
پوهېهده او ههم يه خونهد ورکهاوه .ه ههه پهه دې خيهال که ځکهه نهه وه چه
داطاعهت او تسههليم الره خپلههه کهړت چه دا لههه نههورو لهذتونو نههه پههه خونههد
اخېستو رږدې شوې و ،خو دې تهه ه هه نهه پوهېهدونک خواخهوږت چه
پخوا ي پوهېدل ورته ګران و ،اوس ي په خپل خورلن ې ک ليدله.
شهههزادګن ماريههاهم چ ه دناتاش ه د ماشههمتوب او تانههد پې لتههوب
کيس اوريدې ،دې ته دژوند پخواني ناڅرګند اړخونه ،يهن پهر ژونهد
او په ه ه ک پر ن ښتو لذتونو اعت اد راڅرګنديهده .ه هوى د پخهوا پهه
شان د"ه ه"په هکله له دې کبله نه غږيدل چ ويره ي لرلهه او لکهه ه هه
شان چ دوى ته برېښېده ،په خبرو ،ه هه لهوړ او تانهد احسهاس را ړنهل
نهه کههړت چه د ه ههه پههه اړه ددوى پههه زړه که توخنېههده .پرتههه لههه ه ههه چه
دوى ،خپله د دوى خپل باور راشهي  .دغهه چوپتيها ددې المهل شهي ،چه
کرار کرار ه ه هېر کړت.
ناتاشا ،ډنګره شوې وه ،رنل يه الهوتی و او جسهمو دومهره ضههيفه
شوې وه چ تل به ټولو د ه

د روغتيا پويتنه کوله .دغو پويهتنو دې

تههه خونههد ورکههاوه  ،خههو کلههه بههه ناڅاپههه نههه يههوازې د مههرګ ،نههاروغن،
نههاتوانن او ديههکال د ورکېههدو ډار پس ه واخېسههته او کلههه بههه ي ه خپههل
بربن مړوند ته پام شو او د ه ه ډنګرتوب نه به هکهه پکهه شهوه .ه ه بهه
کله ناکله ،ب ارادې ،سهارت په هينداره ک  ،لکه ه ه شهان چه دې تهه
يکاريده  ،خپله ډنګره او خواره شوې بشره وليدلهه .کهه څهه ههم ه ه تهه
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داسهه برېښهههېده چهه دا بايهههد همداسهه وت ،چهه ده ،خهههو بيههها بهههه ههههم
داويريدله او په غمونو ک به ډوبه وه.
يو وار چ کله ه

په ډېرې چټکن پهه بهرو پورتهه زينومنه ه کهړه او

سها يه بنهده بنهده شهوه ،بيها يه سمدالسهه به ارادې تکهل وکهړ ،يههکته
ودانګي ،له يکته ي بيها پورتهه وځ اسهتل او دا ټهول ددې لپهاره چه د
خپلو پښو قوت او د خپل توان حالت څرګند کړت.
بل وار ي د دونياشاته ورغږ کړ .د ه
چ دې د ه

آواز رېږديده ،سهره لهه ه ه

مينځ د رانږدې کېدو او دګامونو غهږ اوريهده ،د زړه لهه

تل نه ي  ،بيا په ه ه آواز چ دې به کلهه سهندرې ويله  ،بيها ورغهږ کهړل
او خپله ،خپل آواز ته غوږشوه.
ه ه خپله نه پوهېهده او کهه کهوم بهل چها ههم ورتهه ويلهي واى ،ددې بهه
باور نه کېداى چ د ه

په روا ک  ،تهر نهاول کرکبنه پهردې النهدې

چ دې ته ناليدونک برېښېده  ،دځوان ،تاند او يهو نهازک شهنيلي زړت
او ريښ په غوړيدو وې .دغه شنيلي بايهد ،ريښه او څهانګ غهوړولي
واى او د ه و تانهدو څهانګو او پهاهو پهر ټهول ه هه غهم او خواشهينن لمهن
غوړول واى چ پر دې خواره وو .دغو شنو تاندو څهانګو او پهاهو ځکهه
لمن غوړول واى چ نور نو ،خلل د دې وير نه يوازې ونهه ليهدلی شهي
بلک د چا ورته پام هم نه شي .د ه

د ګوګل ټپونه په رغېدو وو.

دجنورت په پاى ک شهزادګن ماريا مسکو ته الړه او مشرګراف پهه
ټينګار ټينګار ناتاشه دې ته اوړيسته چ  ،ه ه ددې لپاره له ه
الړه شي چ هلته دا له ډاکترانو سره مشوره وکړت.
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سهره

٠
د ويازم  ،تر نښت وروسته چ کوتوزف ونه شهوکوالى پرديهمن
د خپل پو د يرغل ،دديمن دقطهاتو تر منځ د اړيکو د شلولو لېوالتيا
او نورو داسه پېښهو مخهه ونيسهي .لهه فرانسهويانو سهره نښهت او ه هو
پس د روسانو منه ې ،لهه کهوم نښهت پرتهه دکرنسهو ترسهيم پهورې
دوام وکړ.
د فرانسويانوتېښه هته داسه ه چټکهههه وه چه ه ه هههوى پسه ه تلونکهههو
روسانو نه شو کوالى ه وى پس ورسهېږت ،آسهونه ،سهواره پوځونهه او
توپخانهههه شهههاته پهههات کېهههدل او دفرانسهههويانو دتهههل لهههورت پهههه هکلهههه
اطالعات تل ناسم وو.
د روسي پو وګړت ،له دغه پر لهه پسه منه و او خوځهون نهه چه پهه
شههپه او ور ک ه ي ه څلويښههت ورسههت الره وهلههه ،داس ه پههه عههذاب او
ستومانه شوت وو چ تر دې نه د چټل خوځون توان په ک پات نه و.
د روسي پو د ستړيا دک ه د انهدازه کولهو لپهاره بهه دايهه وت چه
الندې شمېرن ته پاملرنه وکړو:
ه ه پو چ دتاروتينو ،تر جګړې وروسته ي شمېر سهل زريهزو تهه
رسېده ،او ټوله الره ک ي له پنځو زرو نه زيات مهرګ ژوبلهه نهه درلهوده
او داسيرانو شمېر هم له سلو نه زياتېهدل ،دکرانسهو سهيمه تهه د رسهېدو
په وخت ک پنځوس زره تنه پات وو.
فرانسويانو پس د روس پوځونو چټهل خوځهون  ،پهر روسهي پهو
هم هماغه بد اغيز درلود لکهه تښهت چه پهر فرانسهوت پهو الره .ددغهو
د واړو توپير په دې که و چه روسهان پهه خپهل خوځهون که آزاده وو .او
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ه ههه ګههواچ او د وژون ه ويههره چ ه فرانسههويان ي ه پس ه اخسههتي وو،
روسههانو نههه درلههوده .د فرانسههويانو بلههه بههدمرغي داوه چ ه د دوى پههات
شوونکي هم دديمن الس ته لويدل او د روسي پات شهوونکي پهه خپلهو
کورونو ک پات کېهدل  .د نهاپليون د پهو د کمېهدو الهلي المهل د ه هه
چټکه تېښته وه او همدا کار د روسي پو د کمېدو اللی المل هم ګڼهل
کېږت.

د کوتوزوف د ټولو کړو وړو اللی موخه له تاروتينو نه نيول بيا تر
يازما پهورې يهوازې او يهوازې پهه دې که وه چه تهر پايهه هڅهه وشهي ،د
ديمن دتښت مخه  ،چ په ريتيا ي هم دديمن د پو لپاره ي له تاال
واال کېههدو بلههه پايلهههه نههه لرلههه ،ونهههه نيسههي ( .د ه ههه څهههه بههرخالف چهه
پترزبورګ او د روسي پو جنراالنو غويتل) نه يوازې دا چه د ه هوى
مخه ي نه نيوله بلک هرڅه ي دې ته هڅول چ ه ه الپس تېښت تهه
وهڅوت د خپل پو خوځون آسانه او پېټی ي کم کړت.
ددې ترڅنهل ،لههه ه ههه وختهه چه دچټههل تههل لهه املههه د پههو مههرګ
ژوبله او ستومانېدل څرګند شول ،کوتوزوف د روسي پهو دخوځېهدا د
کرارولههو او دمههه کېههدو لپههاره نههور داليههل هههم لههرل .د روسههي پههو موخههه،
دفرانسههوت پس ه اخېسههتنه او څارنههه وه .د فرانسههويانو دتېښههت تههل
لورت څرګند نه و ،څومره به چ ه و پس زموږ پوځيهان ورلنه وو ،نهو
په هماغه ک ه بايد موږ دا الره وهل واى ،خو يوازې ه ه وخهت چه لهه
ه وى نه بهه زمهوږ واټهن لهرې و ،مهوږ کهوالى شهو ،تهر ټولهو لنه ې الرې د
ه و پلو ورپرې کړو او ه و پس ځان ورسوو. . .
کوتوزوف ،نه دع ل يا پوه بلک په خپل ټهول روسهي روا سهره دا
احساسههوله ،لکههه هههر روسههي سهههرتيرت چهه احساسههوله ،ه ههه دا چهه
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فرانسهويانو ماتهه خهوړل ده .دا چه ديههمن تښهتي او بايهد ه هه تهر پايههه
وڅارل شي ،خو له دې سره سره دغهه تښهته چه د چټکتيها او به سهارې
ي له امله ب سارې وه .دبل هر سرتيرى په شان احساسوله.
خو جن راالنو په تيره بيا غير روسهي جنراالنهو چه دځانښهودن هيلهه
ي لرله ،خلل حيران کړې ،ځان ستاين خپل کهړې .دا ټهول دڅهه لپهاره
؟ کوم شهزاد يها خپلهواک اسهير کهړت .دغهو جنراالنهو تصهور کهاوه  ،ه هه
وخت چ د هرډول جګړې پېښهېدل به مهنهی او دشهرم وړ و ،بايهد دوى
ديههمن جګههړې تههه اړ کههړى واى ،دوى لېوالتيهها يههودل واى چ ه همههدا
وخههت د کههوم چهها د مېړان ه او بريههاو وخههت دى .کوتههوزوف د جنراالنههو د
خبرو په اوريدو اوږې پورته واچول  ،ه وى به يهو پهه بهل پسه ه هه تهه
خپل ه ه وړانديزونه او دجګړې داس تهل الرې بهه يه وړانهدې کهول
چهه دوى پښههېبل  ،نههيم بربنهه او وږت سههرتيرت چهه شههمېري د يههوې
مياشت په اوږدو ک  ،پرته له کوم جګړې نيمهايي تهه رايهکته شهوى
و ،نښههته وکههړت .کههه دديههمن دتېښههتېدونکي پههو دغههه تېښههته او ه ههه
پس روسي څارنه ترټولو نه په غوره بڼه ترسره شي ،روسي پهو بايهد د
روس تر پلو پورې د تل توان وساتي او تره ه الرې چ وهل يه ده،
نوره زياته الره ووهي.
ددغهههو ځانښهههودونو اوځانسهههتاينو ځانګړتيهههاوې ،دديهههمن دځپلهههو
هيل او د ه و د پوځي قطهاتو له يوبل نه د جال کوله هڅ  ،په تيره بيها
ه ه وخت ال زياتېدې چ روسي پوځونه به فرانسويانو ته نېږدې شول.
دغه شان يوه پېښه د کرانسو دسېم په څن و که ه هه وخهت پېښهه
شوه چ تصور وشو چ دوى د فرانسويانو له درې قطهو يوه پيدا کړې
ده ،حال دا چ دوى د ناپليون په مشر له يو شپاړل

زريزه فرانسهوت

پو سره مخام شوت وو . .سره له ه ه چ کوتوزوف له خپل ټهول تهوان
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او امکانه کهار واخېسهت چه پهه دغهه مرګنهن نښهت که د خپهل پهو د
ورګ يدو مخه ونيسي .ه ه له مرګ او نابود نهه وژغهورت  ،د کرانسهو
دسيم په څن و ک د روسهي ژوبهل او نهاتوان پهو لهه خهوا د تهاال شهوت
فرانسوت پو وژلو درې ورځ دوام پيدا کړ.
جنرال تول ،ټوله کړنالره په خپل زړه جوړه کړه  .،لومړنن قطههه ه هه
پلو خوځېږت . . .او نورې نور . . .لکه ه ه شان چ په دې ډول حهاالتو که
پېښېږت ،هېس کار دټاکل کړنالرې له مخ ترسره نه شو.
شهزاده افګيني فيرتيمبيرسکی ،دغون لهه سهره پهر ه هو فرانسهوت
تښتېدونکو پوځونوّدتوپونو اورني ګوزارونو کول چ ددوى له څنګهه
تيريدل  .ده د مرستندويو قواوو غويتنه کولهه ،دومهره مرسهتندوى يه
قوواوې له کومه شي ؟ فرانسويانو دشپ له خهوا لهه روسهي پوځونهو نهه
ځههان آوارو سههيموته تههاو کههړ .څههوک پههه ديههته ک ه خههواره شههول او چهها پههه
ځنګلونو ک ځان پټ کړ .هر چا چ ههر څنګهه کهوالى شهول ،ځهان يه لهه
دغ بال نه لرې کاوه.
مههيالرادوويچ ،چ ه ويههل ي ه د پههو د خههوړو او کههاليو اړتيههاوې ده
پورې هېس اړه نه لرت او هېس وخت به هلته د ه ه پته نه لګېده چه ده تهه
به اړتيا وه .ه ه حان بېړنهی شهاه زلمهی ګاههه .لهه فرانسهويانو سهره دخبهرو
اترو او جرګو مرکو سخت لېواله و .ه ه څو تنه ريباران يه ديهمنانو تهه
ورلېږلي وو چ دتسليمن خبرې وکړت .ده ډېر وخت په دغو خبهرو اتهرو
او ريبار ک تير کړ ،خو ه ه چارې چ ورسپارل شوې وې ،يوه هم تهر
سره نه شوه.
ه ههه د خپلههو پوځيههانو پلههو ورغههی  ،فرانسههوت سههواره ي ه ه ههو تههه
ورويودل او وې ويل :
هلکانو داقطهه تاسو ته دربښم.5۹22

سواره چ له ستړيا او ستومانن نه ي  ،آسونه لهه پښهو پهات وو ،د
متروکو او تورو په مرسته ي ه ه خوځېدوتهه لمسهول .ه هوى پهه خهورا
خوار ه

ډالن ته ،يهن يو شمېر ه و فرانسهويانو تهه چه لهه لهوږې

او سړو (ي )نه مرګ حال وو ،ورنېږدې شول .او ه هه فرانسهوت پوځيهان
چ په خورا سخاوت دوى ته بښل شوت وو ،ه ه څه تر سره کړل چه لهه
پخواي هيله لرله او ه ه داچ وسل ي وارتېږل او تسليم شول.
د کرانسههويه دسههيم پههه څنهه و کهه  ،شپږويشههت زره اسههيران ،پههه
سلګونه ټوپونه ،يوه لکهړه چه دمارشهال لکهړه بلهل کېهده ،ونيهول شهول.
ډېههرې نانههدر او خبههرې اتههرې پههه دې اړه وې چهه څههوک پههه مېړانههه او
سريندنه ک تر نورو غهوره و ،خهو ټولهو پهه دې افسهوس کهاوه چه وله
يه پههه خپلههه نههاپليون يهها لههږ تههر لههږه کههوم مارشههال اسههير کههړى نههه دى .ددې
نيمګړتيا ،مالمتي ،هر چا پر يوبل په تيره بيا پر کوتوزف ور اچوله.
دغه خلل په خپلو خيهالونو که ډوب وو او يهوازې ديهوه غمړلهي او
ړانده قانون سرته رسوونکي وو .ه وى ځانونه ستر اتالن بلهل او داسه
ي انګېرله چ ګواک نه هېريدونک چارې ي ترسره کړت دت .ه هوى
کوتوزوف تورناوه او ويل ي چه ه هه ال دجګهړې لهه هماغهه پيهل نهه پهر
ناپليون د دوى دبهرى لپهاره خن ونهه جهوړول .دوى ويهل چه کوتهوزوف،
يوازې د خپلو هوسونو او خيهالونو دسهرته رسهولو لېهونی او لېوالهه دى.
ه ه د پالوتينا ودونهوف ،لهه سهيم (داه هه کلهی دى چه هلتهه د سهتر
روسههي شههاعر الکسههاندر پوشههکين د يههځ نتاليهها ګن ههاروف ،کههورنن
اوسېده او کوتوزوف څو ورځ هلته پات شوى و) .ځکه زړه نه شهکوت
چ هلته يه آرامه وت .تر ه هه وروسهته يه پهه کرانسهويا که پهو تهه د
دريدو امرځکه ورکهړ چه هلتهه د نهاپليون دنېهږدې والهي دخبرېهدو سهره
سم دى ګبڼن واخېست او هل پل پات و چ څه وکړت او آن داخبهرې
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هم پس کېدې چ ه هه لهه نهاپليون سهره ګهوت خهوږې کهړې او دکهوم
دوک په تکل ک دت او ناپليون دى تطمين کړى دى او نور.
نه يوازې دغه خلل چ په خپلو خيهالونو که ډوب وو ،دغهه خبهرې
کول بلک وروسته نورو خلکو ،تاري ليکونکهو او بهرنيهانو نهاپليون
ستر او کوتوزوف ي بوډا دربارت ،دوکه مار ،عياا  ،ضههيف الهنف
ګنلی دى .روسانو خو ه ه داس ب تدبيره او ب اغيزه نانځکه ګڼلی ده
چ د روس له سندريز نامه نه پرته  ،د روستوب ،بله هېس نښه نه لرت.
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2
د  ٠2٠5-٠5٠۹کلونو په اوږدو ک و چ کوتوزف پهه مخهام توګهه د
تيروتنو له امله تورن شو .ټولواک هم له ه ه ناراضه و .او پهه ه هه تهاري
ک چ د دربار دسترو دريځوالو په سپاريتنه ليکل شوى و ،ه ه د يو
داس ه دربههارت دوکههه مههار او دروغبههن پههه نامههه  ،نومههول شههوى و چ ه
ګواک د ناپليون دنامه په اوريدو رېږديهده او د کرانسهويا او برزينها پهه
سيمو که يه د شهويو تيروتنهو لهه املهه  ،روسهي پهو پهر فرانسهويانو د
پوره برت له وياړه ب برخ کړ.
دا دنههه دسههترو او نههه سههيالو خلکههو برخليههل دى ،ه ههه خلههل چ ه د
وياړ شمله نه لرت او روسي روا ه ه نه پېژنهي .دا د ه هو يهو وزرو او تهل
يوازې پهات شهويو خلکهو برخليهل دى چه د ازل ارادې تهه ،د ه ه تهر
پېژندنېوروسههته د خپلهه ارادې غههاړه ږدت .پرګنهه  ،دغههه راز خلههل د
لوړو ارادو او دلوړو قوانينو د پوهېدو له امله ګنهګار ګڼي  ،له ه و نهه
له همدې امله کرکه کوت او دجزا وړ ي بولي. .
د خواشهههينن او افسهههوس وړ ده چه ه د روس تهههاري ليکوکهههو لپهههاره
ناپليون ،دا دتاري نانځکه ،چ هېڅکله او ههېس چېهرې  ،آن پهه تبهيهد
ک ي هم انسهاني شهرف نهه درلهود .د ويهاړ او سهتاين وړ اتهل دى .سهتر
دى او نه هېريدونکی .حال داچ کوتوزوف د ه هوى لپهاره  ،ه هه سهړى
دى چ د خپل پوځي خدمت په ټول پړاو ک  ،لهه پيلهه ترپايهه پهورې ،لهه
 ٠2٠5م کاله نيول  ،بيا د بارادينو تر جګړې او ويلينا پورې ،ريهتنی او
لادق پات شهو ،هېڅکلهه يه د خپلهو کهړو يهو کړنهه او آن يهوه کلمهه ههم
ناوړه و نه بلله .دغهه سهړى پهه تهاري که د سريهندن او درک يهوه غهوره
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بېلګه پات شوى او ټول کړه يه د اوسهني او راتلهونکي پهر بهرت والړ و،
دغه شان يو سړى ،ه هوى او تهاري ليکونکهو تهه يهو ناتوانهه نهوم ورکهی
سړى ګل کېږت  ،له همدې امله دى .داس يو سړى ،چه کلهه د کوتهوزف
او د ٠2٠5کال دپېښو يادونه کېهږت ،د ه هوى لپهاره دشهرم وړ خبهره ګڼهل
کېږت.
خو له دې خبرو سره سره دا به ګرانه وت چ داس يوه تهاريخي څېهره
تصور کړو چ د ه ه هڅه او هاند داس تل او پر له پس  ،يوې مهوخ
اونښت ته ځير وت.
ګرانه ده چ دداس يهوې مهوخ تصهور وشهي چه ديهوه ملهت لپهاره
دومهره ارزيههمنده ،داسه غههوره او د خلکهو لههه ارادې سهره داسه برابههره
وت .تر دې نه ال ګرانه به دا وت چ وکوالى شو ،په تهاري که داسه يهو
تههاريخي شخصههيت پيههدا کههړو چه مخه تههه ايښه موخههه يه دومههره پههه
بشپړه توګه سهرته رسهېدل وت  ،لکهه ه هه موخهه چه پهه  ٠2٠5کهال که
کوتوزوف د ه

دسرته رسولو لپاره کار وکړ.

کوتههوزوف ،هېڅکلههه د کههوم څلويښههت پېړيههز څوکههو(برجونههه ،لکههه
دمصر ه ه)په اړه چ د ه ه له سره وګورت نه غږيده ،د ه

سريندن

په اړه چ خپل خاورې ته ي کړت ،نه غږيده او د ه و چارو پهه اړه چه
ي کړت يا ي دکولو تکل لرت ،هېڅکله څه نه ويل .ه ه الالد ځهان پهه
اړه هېس نه غږيده .د کوم ځانښودن او خپل ب سارې ونه ې يهادون
ي نه کول  .ه ه تل خورا ساده او ش ل سړى برېښېده او خهورا سهاده او
شه ل خبههرې يه کههول  .خپلههو لوهههو او ،مههادام م سههتايل تههه يه ليکونههه
ليکل ،رومانونه ي لوستل ،يکل يځ ي خويېدې او لهه ه هو سهره
ي لهه کهړو وړو نهه خونهد اخېسهت .لهه جنراالنهو ،افسهرانو او سهرتيروي
ټوک ټکال کول او هېڅکله د ه ه چا په وړاندې نهه دريهده او سهيالی
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نه کوله چ غويتل ي ده ته څه ثابت او په ډاګه کړت
کله چ ګراف راستوپ ين د ياوزسکي دپله پر سهر کوتهوزوف ه هه
په من ې راغهی ،او پهه مالمتهن که يه ه هه د مسهکو دتسهليمن ټولهه
مالمتي پر ه ه ورواچوله او ورته وې ويل :
 ايا تاسو نه ويل چ مسکو به له جګړې پرته تسليموﺉ ؟سره له ه ه چ مسکو تسليم شوى و ،کوتوزوف وويل :
زه له جګړې پرته په ريتيا مسکو نه تسليموم.کله چ ارک يوف د ټولواک له خوا ده ته راغي او وې ويل چ بايهد
ايرمولوف د توپ ي قوتونهو قومانهدان وټاکهل شهي ،کوتهوزوف ځهواب
ورکړ:
 هوک ! ماخپله همدا اوس  ،همدا وويل.که څه هم يوه دقي ه مخک ي چهور بهل څهه ويلهي و .دا لهه دې کبلهه و
چ ددغو سترو ب پامه پرګنو په مهنځ که ه هه يهوازينی سهړى و چه د
رارسېدونکي ګواچ اتکل ي کهوالى شهو .ده تهه دې مهنهی نهه لرلهه چه
دمسکو له رسواين نه ډک تسليمي ګناه راستوپ ين خپله وګڼي او يا
يه پههر ده واړوت ؟ آن ه ههه تههه دا خبههره به مهنههی برېښههېده چه دتههوپ ي
قوماندان ايرمولوف دى ،که بل څوک  .دغه بوډا د ژوند اوتبربو نه زده
کهههړت وو چهه دانسهههانانودخوځون او لمسهههون تهههر ټولهههو غهههوره المهههل نهههه
اندېښن او نه ع ايد او نه ه ه خبرې دت چه دغهه ع ايهد څرګنهدوى، .
نوځکه ي نه يوازې ددې پېښو په اړه بلک تل هس ب مهنهی او هرڅهه
چ په خوله ورتلل  ،ويل ي
خو همدې سړت چ هېڅکله ي خپلو وينا وو ته پام نه کاوه ،د خپل
ټول خدمت په موده ک هېڅکله آن يو وار هم داس څه نهه و ،ويلهي چه
د ه ه يوازيني ارمهان دسهرته رسهېدو ،دالرې خنه شهي چه دې د ټهول
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جګړې په اوږدو ک د ه ه پلو روان و .پهه دې تصهور او زورونکهي ترخهه
ډاډ چ د ه ه په خبره څوک نه پوهېږت ،په وار وار په بېال بېلو شرايطو
ک ه ه هم ب ارادې  ،خپل خيالونهه څرګنهدوى .پهه لهومړت سهر که يه
چ کله د بارادينو په جګړه ک له خپلو شا او خوا کسانو سره پر حاالتو
شخړه پيدا شوه ،يوازينی څوک و چ ويل ي :
 دبارادينو جګړه د دوى برى دى .ده دا خبره په ډاګه کوله .ه ه دا همتکرارولهههه چه ه دمسهههکو تسهههليمي ،د روسهههي تسهههليمي نهههه ده .ه هههه
لوريستون ته چ د ناپليون له خوا روغ ته رالېږل شوى و ،وويل :
روغه ځکه ناشون ده چ خلل ي ه ه نه غواړت.ه ه يوازينی څهوک و چه د فرانسهويانو د تېښهت پهه وخهت که يه
ويل :
ه ه څه چ موږ ي هيله لرو ،ه ه خپله په خپهل سهر ترسهره کېهږت،نو ځکه ګواچ ته اړتيا نه شته .
ه ه ويل چ دديمن د پو وتلوته بايد ځکه زرين پل وتړل شي چه
نه په تاروتنيو ک جګړې ته اړتيا شته ،نه په يازما ک او نه دکرانسويه
په سيمه ک .
ه ه ويل چ دديمن پو بايد تر پول پس واخستل شي او دى يو
روسي سرتيرت پر لسو فرانسوت ،ه و هم نه ورکوت.
او يههوازې د سههياالنو پههه وينهها ،دغههه دربههارت بههوډا چ ه د ټولههواک د
خوين لپاره آراک يوف ته دروغ وايهي او دغهه دربهارت بهوډا پهه ويلينها
ک په زغرده وايي چ نور د روسهي لهه پلهوه جګهړه د دوى پهه تهاوان او
ب ګټ ده .دى ،داټول خبرې ددې لپاره کوت چ ځهان د خواخهوږ او
مهربانن وړ وګڼي ،خو يوازې د ه ه له ويناوو نهه دا څرګنديهده چه دى
نه يوازې  ،له هماغه پيله دپېښو دپرمختل په لورت پوهېده  ،بلکه د
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ه هه کهړه ههم پرتهه لهه ههرډول شهل نهه ،ديهو ارمهان د سهرته رسهولو لپههاره
اغيزمن و ،ه ه ارمان چ درې پړاوو ي لرل:
 -٠لههه فرانسههويانو سههره د جګههړې لپههاره د خپلههو ټولههو پوځونههو چمتههو
کول.
-5پره وى برى.
-۹له روسي نه دفرانسويانو ويستل او په ټول توان د خلکو او پو
د بدمرغن دپېټی سپکول.

کوتوزوف د سستن ه ه ستر استازى چ شهار ي لبر ،زغهم او د
وخههت تېههرول و ،هماغههه دبههارادينو پههه جګههړه کهه د غوڅههو پريکههړو او
ګامونولوى ديمن ،پهه مېړانهه وجنګېهد او ديهوې پرتمينه او ويهاړمن
جګړې الره ي آواره کړه .هماغه کوتهوزوف چه د اسهترليس د جګهړې لهه
پيههل نههه ال دمخههه ي ه ويههل چ ه جګههړه بههه بههايلي ،هماغههه کوتههوزف چ ه د
بارادينو په جګړه ک ي د ټولو جنراالنو له ډاډ سهره سهره چه ويلهي يه
چ په جګړه ک ي مات خوړل ده .او هماغه کوتوزوف چ ددې ټولو
خبهرو سههره سههره چه پهه تههاري که هههېس داسه نههه و شههوت چه د جګههړې
ګتونکی پو دې شا تل او تېښت تهه اړ وزت  ،ددې ټولهو بهرخالف پهه
دې ټينګههار کههاوه چ ه دبههارادينو جګههړه د روس د پههو پههه ګټههه پههاى تههه
رسېدل ده .ه ه يوازينی څوک و چ دفرانسويانو د شاتل او تېښهت
په ټولو موده ک ي په دې ټينګار کاوه چ له کاره لويهدلي ديهمن سهره
بايد نښته و نه شهي  ،لهه نهوې جګهړې نهه ډډه وشهي او د روسهي لهه پولهو
وروسته بايد ديمن ته ي نه شي.
خههو دخههورا تهبه وړ دى چه څنګههه دغههه بههوډا جنګيههالي ،د ټولههو د
ع ېدې برخالف وکوالى شول ،د خلکو د دوديز روان په رها ک دپېښهو
5۹۳٠

داس سم اټکل وکړت .داس اټکل چ د خپل ټول خدمت پهه وخهت که
يو وار هم تير نه وزت ؟
دپېښو په اړه ددغه ب سارت خيال او اټکل سرچينه ،لهه خلکهو سهره
د ه ههه خواخههوږت او د ه ههو پههه روان پوهېدنههه وه ،ده د خلکههو او اول ه
دغههه سههپېڅلی احسههاس او پاکههه چينههه پههه خپههل ګوګههل ک ه سههاتل وه.
يوازې ددغه عبي احساس او د ه ه په ګوګهل که د ه هه دمهنويهت د
سرچين موندل و چ خلل او ملت ي دې تهه وهڅهول  .پهه دغه جګهړه
ک  ،ه ه د خپل استازت او مشر جنګيالي په توګه غوره کړت.
او يوازې دغه احساس و چ  ،ه هه يه د انسهاني احسهاس پهر لهوړو
څوکههو ودراوه او د پههو دغههه سههتر قومانههدان خپههل ټههول تههوان لههه ه ه
څوک نه ،نه دانسان وژن بلک دانسانانو دژغورن لپاره وګمارت.
دغه ساده او کمين سړى ،ددغ شاهانه سادګن او مين په برکهت،
نه شو کوالى د اروپا دروغ پالو د اتالنو پهه بڼهه چه ځانتهه السهي تهاري
جوړ کړت ځان راڅرګند کړت او د خلکو لهه ارادې پرتهه  ،پهه خپهل تصهور
ک د خلکو الريوونه وکړت.
چوپړان ستر انسان نهه لهرت ،ځکهه چه سهتروالي دځهان لپهاره خپله
ځانګړتياوې لرت.
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د نههوامبر پنځمههه ،د ه ه ت ه

پههه نههوم جګههړې لههومړې ور وه چ ه د

کراسنينسکايا نوم ي ګټلی دى .کله چ جنراالنو دلمر په غړغهړو که ،
تر ډېرو خبرو اترو وروسهته ،خپهل قطههات ه هو ځهايونو تهه بدرګهه کهړل
چ بايد بدرګه شهوت واى .خپهل اسهتازت او يهاران يه ال ډول ډول او لهه
يههو بههل اوضههد فرمههانونو سههره مههل ،هههرې خواتههه واسههتول ،خههو کلههه چ ه
څرګنده شوه چ ديمن هر چېرته په تېښته تښتي او جګهړه ناشهون ده،
کوتههوزوف د کراسنينسههکايا لههه سههيم ووت او د دوبههرو ،پلههو تههه چ ه
قومانداني ي هلته لېږديدل وه ،وخوځېد.
آسههمان تههل شههين او هههوا سههړه وه .کوتههووف د خپلههو ملګههرو لههه لويههو
ډلههواو لههه خپلههو ناراضههو جنراالنههو سههره چ ه تههر شهها ي ه ډن ه ور پس ه
غږول  ،پرسپين څورب آس سپور او د دوبرو ،دسيم خواته ورغهي .د
ټول الرې په اوږدو ک فرانسوت اسهيران ( ه هه ور  2زره تنهه اسهيران
شوت وو) ډله ډله دبل شويو ن ريو اور شا او خواته راټول او ځانونه يه
تودول .دوبرو ،ته نېهږدې  ،لهه يهوې لهوي ډله اسهيرانو سهره چه څېهرې
موزې ي اغوست وې ،سرونه  ،الس يا پښ ي په پټارو او يها هره هه
څه چ په الس ورغلي وو ،تړلي وو ،مخام شهول .ه هوى لهه سهنګرونو
نه د رااېستل شويو فرانسوت توپونهو د اوږده کتهار خواتهه والړ وو .ګڼهه
ګوهههه  ،شههور او غههږ وو .همههدا چه سههتر قومانههدان رانېههږدې شههو ،شههر او
شههور چ ه او د ه ههه خواتههه چ ه کههرار کههرار را روان و ،ځيههر شههول .د ه ههه
خولن پر سر ،سره پټاره لرونکی سپين پيوندت پوسهتين پهر غهاړه ،خهم
خم روان و .يوتن جنرال  ،کوتوزوف ته ګزارا ورکړ چه دغهه توپونهه او
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اسيران چېرې په الس ورغلي دت.
کوتوزف ،په خپلو غمبنو خيالونو ک ډوب او دجنرال خبرې ي نهه
اوريدې .په خورا خواشينن ي سترګ برندې کهړې وې او پهه ځيهر ځيهر
ي د ه ه اسيرانو سر او ځان ته کتل چ خورا خوار او حيران برېښېدل.
د فرانسههوت اسههيرانو زيههاتره څېههرې ډېههرې وچ ه او بههدرنګ شههوې وې،
پزې او غومبورت ي ي وهلي وو او څه کم د ټولهو سهتر ګه پړسهېدل ،
سرې شوې او خېرن وې.
د فرانسويانو يوه ډله  ،الرې تهه نېهږدې والړه وه او دوو سهرتيرو چه
ديوه بشره له ټپونو ډکه وه ،يهوه ټوټهه خامهه غويهه پهه الس ټوټهه کولهه .د
ه ووپه ه ه چټل غل ل ک چ سهورو تهه يه وراچهاوه ،کوتهوزوف
ته دټپي سرتيرى په لن غل ل ک يهوه پټهه کرکهه او کومهه وحشهتناکه
غريزه ن ښت وه.
کوتوزوف يوڅه شېب دغو سرتيرو ته ځير شو ،دبشرې ګهونځ يه
الپس ژورې او باهه ي الپس سره نېږدې شهول .پهه خيهالو که ډوب او
سر ي ويوراوه .هلته بل خواته ي يو روس سرتيرت وليد چ په خندا
خندا ي يو بل اسير پر اوږه ډباوه او پهه مينهه مينهه يه ه هه تهه څهه ويهل.
کوتوزوف بيا هم هماغه شان سر يوراوه.
ه ه ،چ د پرى ابرژينسکی غون مخ ته والړ و ،له ه هه جنهرال نهه
چ دڅه شي ثابتول ي غويهتل او هڅهه يه کولهه دسهتر قومانهدان پهام
ه ه فرانسوت بيرغونو ته چ دوى ولکه کړت وو ،ورواړوت ،وپويتل:
 ته څه شي وايي ؟ څه شي ؟داس برېښېده چه ه هه ځهان لهه ه هو خيهالونو چه پهه که ډوب و،
راوژغورو او وې ويل :
 بيرغونه ! ها ! سهر يه پورتهه نيهولی او ه ه خواتهه يه وکتهل .پهه5۹۳2

زرګونو سترګ  ،ه ه ته په دې هيل ور اويت وې چ دى څه وايي.

د پههرت ابراژنسههکي ،غون ه پههه وړانههدې ودريههد ،سههوړ اسههويلی ي ه
وويست او سهترګ يه پټه کهړې .د کوتهوزوف سهره ،لهه مهل کسهانو نهه
کوم يو چا ،ه و سرتيرو ته چ بيرغونه ي په الس ک وو ،اشاره وکهړه
چ له ستر قوماندان نه راتاو شي او دبيرغونو الستي پر ځمکه کېږدت.
کوتوزوف څو شېب چ پات شو او داس برېښېده چ زړه نازړه يه د
خپل دريځ غويتن ته غاړه کېښهوده  ،سهر يه پورتهه او خبهرې يه پيهل
کههړې  .د افسههرانو ډلههه تههرې راتههاو شههوه .هههغه پههه ځيههر سههره د راتههاو شههوو
افسرانو کړ وڅارله او څو تنه ي په ک وپېژندل.
ه ه سرتيروته م ورواړولهه او بيها يه افسهرانو تهه مخهه کهړه او وې
ويل :
 له ټولو نه مننه !په ه ه چوپتيا ک چ د ه ه پر شا او خوا ک څارل کېده ،په يهه او
څرګنده توګه د ه ه له خوا ادا کېدونک کلمات اوريدل کېدل:
 تاسوټولو نه د ګران او لادقانه خدمت له امله مننه ! برى تهر السههاو روسيه به تاسو هېر نه کړت .ستاسو وياړ دې ابدت وت !
ه ه شا او خوا وکتل او چ شو.
يو سرتيرى چ فرانسهوت ګربهت لرونکهی بيهرغ يه پهه الس که و او
ب ارادې ي د ه ه څوکه د پرت ابرژينسکي دبيهرغ پهه وړانهدې ورټيټهه
کړې وه ،وويل :
 راټيټه ي کړه ،سر ي راټيټ کړه ،لږ ي نهور راټيهټ کهړه ،نهورهم ،هوک دغس !
دژام په چټک چټک يوريدا سره ي پر سرتيرو غږ وکړ:
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 هورا زلميانو !د زرګونو سرتيرو دغږ ،يوه غړمبا پورته شوه .هو . . .را !
تر ه ه پورې چ سرتيرو هورا ويسته ،کوتوزوف ،پهه کړوپهه مهال ،
بيا دآس پر ين ناست و ،سري يکته اچولی و او پهه سهترګو که يه د
مين او ملن و برېښنا ځلېدله.
کله چ د سرتيرو د هورا چ ه پاى ته ورسېده ،وې ويل :
هوک وروهو داس ده !او ناڅاپههه د ه ههه آواز او دبشههرې رنههل بههدل شههو .نههور نههو ه ههه سههتر
قوماندان نه و ،ه ه يو خوار ساده بوډا و چ غويتل يه  ،د زړه خهوال
په توګه  ،څه د اړتيا وړ څه ،نه افسرانو بلک خپلو ملګرو ته ووايي.
د افسههرانو پههه ډلههه او دسههرتيرو پههه کتههارونو ک ه  ،داس ه  ،خوځههون
رايکاره شو چ هڅه ي کوله ،ه ه څه يه واورت چ اوس ويل کېږت.
 هوک وروهو ! وينئ ! زه پوهېږم تاسو ته ګرانهه ده ،نهو څهه کهوالىشههو ! زغ هم ولههرﺉ ،لههږ پههات ده .کلههه چ ه دا مېلمانههه بدرګههه کههړو ،بيهها بههه
استراحت کوو.
ټولواک به ستاسو دا چوپړ نه هېروت .کهه څهه ههم تاسهو تهه ګرانهه ده،
خو بيا هم يه داده چ په خپل کورک ياستئ او ه وى.
ه ه اسيرانو ته اشاره وکړه او وې ويل :
تاسو ورتهه ګهورﺉ ! تهر خهورا بهدو ههم خهوار دت .تهر ه هه پهورې چهه وى پياوړى وو ،پهه کهرار مهو نهه پرېښهودل ،خهو اوس بايهد رحهم پهرې
وکړو ،ه ه هم انسانان دت ! هوک زلميانو !
ه ه خپل شا او خواته وکتل او ځهان تهه لهه ههل او پهل او هممهالهه
درناوت نه ډکو کتو ک ي  ،د ټولهو خواخهوږت او ملګرتيها احساسهوله.
بشههره يهه  ،د ه ههه لههه خههوږې زړې موسههکا نههه چهه د خههول او سههترګو
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دګونځو په شا او خواک لکه ستورت داس غوړيهده  ،رويهانه رويهانه
و .ه ه چ شو او ګواک له حيرته ي سر يکته واچاوه.
ه ه ناڅاپه سر راپورته کړ او وې ويل :
 که ووايو ،ه ه چا درته رابللي وو ؟ ځي دې ،بال ورپس !خپله متروکه ي واره کړه او دجګړې په ټوله موده ک دا لهومړى وار
و چ په يرغهه او ځ اسهته لهرې شهو او دسهرتيرو ههورا چه کتارونهه يه
دچ و له زوره ماتېدل ،ه ه بدرګه کړ.
د پوځيهههانو پهههه ه هههو خبهههرو چه ه کوتهههوزوف ويله ه  ،خهههورا کهههم سهههر
خالليده .له ه و نه يوهم نه شو کوالى دفيلد مارشال په ه و خبرو چه
لومړت ي په پوځي پرتمين ډول او په پاى ک د يهوه زاړه بهوډا پهه سهاده
ژبه وويل ،پوه شي.
خو ددغو خبرو اللی مهنی چ د زړه له تل نه ادا کېهدې ،نهه يهوازې
د پوهېههدو وړ وې ،بلک ه د ه ههه شههاهانه رسههمي پههرتم او غههوره احسههاس
چ پر ديمن له رحم سره مهل او د خپهل ح انيهت څرګندونهه وه او ديهمن
ته ددغه بوډا په ژيړو او يکنځلو ک ن ښهتي وو ،دههر سهرتيرت پهر زړه
منګول خښول او د ه و له خوين نهه پهه ډکهو چ هو که چه تهر ډېهرې
پورې اوريدل کېدې ،څرګندې وې.
کل چ تر دې پېښ وروسته يو جنرال پويتنه وکړه :
امر نه کوﺉ چ ګاډ راوستل شي .کوتهوزوف چه خهورا هيبهانيشههوى و .دځههواب پههه هڅههه ک ه ي ه سههلګن لههه ژړا سههره پههه سههتوني ک ه
راغوټه او ناڅاپه په ژړا شو.
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دنوامبر په اتمه نېټه د کراسنينسکايا دجګړې په وروستن ورځه ،
دتيارو له خپريدو سره پوځونهه ،خپله قشهل تهه راورسهېدل .ټولهه ور
آرامه ،سړه او څه ميده ميده واوره هم وريدل وه .مايام ته نېږدې هم لهږ
رها شوه او د واورو له منځه به کله ناکله په تور شهنه رنګهي آسهمان که ،
ستورت وليدل شول .ساړه دم په دم زياتېدل.
وسله وال غون چ د توراتينو له سيمو نه د راوتلو په وخت که يه
شههمېر ،درې زره تنههه وو ،د شههپ تيريههدو ټههاکلی ځههاى تههه  ،تههر ټولههو نههه
مخک د رارسهېدو پهه وخهت که نههه سهوه تنهه پهات وو .دغهه تمځهاى د
لوي الرې څنل ته يو کلی و .د ځاى برابرولو ،چهارواکي چه  ،د غونه
هرکلي تهه راوتلهي وو خبهر ورکهړ چه ټهول کورونهو او کهوټ دفرانسهوت
ناروغانو يا مړو ،يا هم دسپورو پوځيانو او يها د ه هوى دقومانهدانن د
افسرانو له خوا ډک او له يوې کوټ پرته چ دغونه دقومانهدان لپهاره
پات ده ،نور هېس ځاى نه شته.
دغون قوماندان ه ه کهوټ تهه چه ورتهه ټاکهل شهوې وه ورغهي  .د
ه هه سهرتيرت او افسههران دکلهي نههه تيهر او وړانههدې د وروسهتيو کورونههو
څنل ته ي خپل پېټ او وسل کېښودې.
غون د ځناورو د يوې ب پاي او به شهمېره ډله پهه شهان ،ځانتهه د
ځايونو په جوړولو او دړخوړو په پخولو لګيا شو .يوه ډلهه سهرتيرت چه
تر ځنګنو پورې په واورو ک ډوب وو ،ين خواته د چنارونو په ځنګلهه
ک ځهاى پهر ځهاى او خهواره شهول .سمدالسهه دتبرونهو د وهلهو ،دڅهانګو
دماتولو ،ټوکو ټکالو او خندا غږونه په ځنګله ک خهواره شهول .بلهه ډلهه
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د غون د ګاډيو او کراچيو ترڅنل چ په منځنهن برخهه که يه آسهونه
هههم والړ وو ،دن ريههو پههه جوړولههو ،داورونههو پههه بلولههو  ،د ديګونههو پههه
بارولو ،د وچ ډوډ په راوړلو او آسونو ته د ويو او دان پهه ورکولهو
لګيا شوه.
درېيمههه ډلههه ،ددې لپههاره پههه کل هي ک ه خههوره شههوه چ ه د قومانههدانن
افسرانو ته يه دخهوب ځايونهه ولټهوت .دوى لهه کوټهو نهه د فرانسهوايانو
مړت راټول ،له کوټواو واورو الندې نه ي د سون او دديوالهو د جوړولهو
لپهههاره وچه ه دړې ،سهههوارې او وال لرګهههي راغونه ه ول .د کلهههي د کورنهههو
ترڅنل پنځلسو تنو سرتيرو د يوې سراى ډوله کوټ ديوالونه چ چت
ي الپخوا الوزول شوت و ،په خوين او چ و سورو يورول او غويهتل
ي چ ويده شي.
ه وى ،په تيارو ک چ

وهل :

 ه  ،ه  ،راړنل کړﺉه و په چ و چ و ،ه ه ديوال چ واورې پرې پرته وې او د يخونهو
د ماتېدلو غږ ي اوريدل کېهده ،يهوراوه .د ديهوال پهه النهدنن برخهه که
کرار کرار چاودې زياتېدې او په پهاى که ديوالونهه لهه سهرتيرو سهره يهو
ځاى راغوځار شول .له دې سهره هممهالهه د ټولهو ګه ه خنهدا او د خويهن
چي

واوريدل شوې.
دوه ،دوه ،ه ه ،ه ه چوکه ماته راکړﺉ .دغس  ،ته چيرت ننوزې ؟ ټولو هلکانو دمه وکړﺉ ،درځئ ،درځئ ټول يو ځاى درځئ !ټول چ شول او يو نه لوړ ،نرم او په زړه يه لګېهدونکي آواز سهندره

پيل کړه .د درېيم انترې په پهاى که لهه وروسهتيو تهورو سهره هممهالهه
شل غږونو يوځاى په ملګرتيا او ګ ه چ
 او هو را روان دى ،يورت ،يورت !5٠55

کړې:

خو د ه و د ټول زور او هڅو سهره سهره ديهوال ههومره چه دوى چ ه
وهل ه  ،لههه ځايههه نههه يههوريده .پههه درنههه  ،خههوره شههوې خاموشههن ک ه  ،يههو
دروند غږ واوريدل شو:
 آها ! شپږم ټهولی ! بهال وهلهي ياسهتئ ،شهيطانانو ! څهه تهه ګهورﺉ،مرسته وکړﺉ ،موږ به زور وکړو.
د شپږم ټولي سهرتيرو چه شهمېر يه سهلو تنهو تهه رسهېده او کلهي تهه
روان وو ،له ديواله راپرزوونکو سره يوځاى او په واورو که پرلويهدلي
ديوال چ  2سهازانه ( سهازان ،دپخهواني روسهي د انهدازه کولهو مهيهار
دى .هههر سههازان  5/٠متههره اوږد و) سههورور و ،تههر خمېههدو وروسههته او پههه
کوڅ ک وخوځېدل.
 درځه ! خوځېږه ،څه ته ګورې ! تاته وايم !له خوين سره مل يکنځلو غږونو پاى نه الره.
ناڅاپههه د يههوه سههرتيرت قومانههده ورکههوونکی غههږ دديههوال وړونکههو
سرتيرو خواته واوريدل شو.
څه خبره ده ؟کوم دلګی مشر و چ په غورزو پرزو ي ويل :
 خپله ياغلی دلته دى .جنرال په دې کوټهه که دى .تاسهو بهال وهلهيشههيطانان ،مورغولههوو دلتههه څههه حههال جههوړ کههړى دى ،زه بههه م هواوس . . .
لومړى رارسېدلي سرتيرت ته ي ګوزار ورکړ او وې ويل :
ول په کرارېږت نه ،که څنګه ؟سههرتيرت ارامههه او چه شههول ،ه ههه سههرتيرى چه  ،ه ههه دلګههی مشههر
وهلی و ،په ټوخيدو شو او له خپهل مخه نهه يه وينه پهاکول  ،ځکهه د
ه ه له ګوزار سره سم م په ديوال لګېدلی او وين شوى و.
کله چ د ه ه پام شو چ ه ه دلګی مشر لرې شهوى دى ،پهه حيها او
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پټه وويل :
 ګوره ! بال وهلی عبي وهل کوت ! ټول اورونهه يه راتهه پهه وينهوولړل.
يو له ملن و ډک غږ وويل :
 که څنګه ؟ درته ګران نه يم ؟او سرتيرت چ نهرم نهرم غږيهدل ،کرارکهرار وړانهدې الړل ،خهو همهدا
چ له کلي ووتل ،بيها يه غږونهه هماغهه شهان پهه چ هو بهدل شهول او بيها
هماغه اپلت او بيا هماغه يکنځل پيل شوې.
د ه ههه کههور لههه څنګههه چهه دغههه سههرتيرت تيريههدل  ،هلتههه دسههترې
قوماندانن مشران دچاى لپاره راټهول شهوت او دپرونهن ورځه دپېښهو
او دراتلونک د اټکلهو نهو پهه اړه يه خبهرې اتهرې کهول  .دوى تکهل الره
داس پريکړه وکړت چ له کين خوا د شهزاده پر ډل ددې لپاره يرغهل
وکړت چ له نور پو سره ي اړيکي وشلوت او دى اسير کړت.
کله چ سرتيرو ديوال ټاکلي ځاى ته ورساوه  ،هرې خواته ن رت بهل
او دآشپزانو اورونه تاوده وو .دلرګيهو د سهوځېدو پړقههارت ،د واورو د
ويليدلو غږ .ونه اوريدل کېدل او دسهرتيرو تهور سهيورت پهه دغه ټهول
سيمه ک پر الندې شهوې واورې دې خهوا او ه هه خهوا خوځېهدل .تبرونهه
اوتبرګي هرې خواته لګېدل .ههر څهه ،پرتهه لهه ههر ډول سپاريهتنو ترسهره
کېدل .د شپ لپاره لرګي زيرمهه شهول ،دقومانهدان لپهاره کبهاب جهوړ او
ديګونه پر ن رى بارشول.
دشپږم ټولي لخوا راوړل شوى ديوال ،پهه نهيم دايهروت ډول ،دشهمال
خواته ودرول شو .د مېږويو په خښولو ي ه هه ديهوال پهر ځمکهه خ

او

ټينل کړ .تر څنل ي ن هرت ولګېهدل او اورنهه بهل شهول .ن هارې وغهږول
شوې ،حاضرت واخستل شوه ،مايهامنن وخهوړ شهوه او دشهپ تيرولهو
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لپههاره هرڅههوک دن ريههو شهها او خههوا ځههايونوک پههر ځههاى شههول .چههابوټ
ګن ل ،چا پيپونه څښول ،چا چور ځهان لهوڅ کهړى و او اور تهه يه سهپږې
وژل .
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داس برېښېده ،په ه و تصور نه کېهدونکو حهاالتو که چه روسهي
پوځيان را اېسار شوت دت  ،نه تودې او سم موزې لرت ،نه پوسهتيونو
نه ،نه کوټونه ،نه کور او نه نور نور .واورې پرت  ،تر اتلسو درجو پهورې
يخني ،نه خهواړه او نهه کهالي ههې شهی نهه وو ،ځکهه چه ددغهو شهيانو د
رارسولو کتارونه له پو نه بېرته پات کېدل.
داس برېښهېده چه پوځيهان بايهد پهه خهورا نهاوړه غمبهن ويهر اختهه
شي ،خهو بهرعک

روسهي پوځيهان آن تهر ټولهو نهه پهه يهو او غهوره مهادت

حاالتو ک چه خهواړه او کهالي بهه يه يهه پريمانهه وو ،داسه خهوچ او
تازه دمه نه برېښېدل .ددې علت دا وچ ټول ه ه کسان به چ هره ور ،
په خواشينن ،ناهيلن او سستن اخته کېدل ،د پهو لهه کريهو بهه پهات
کېدل او ټول ه ه کسان چ له جسهمي او روحهي پلهوه ناتوانهه او سسهت
وو ،ال پخوا شاته پات شوت وو او يوازې د پو تر ټولو نه غهوره کسهان
چه لههه جسههمي او روحههي پلههوه پيههاوړت وو ،چههارو تههه دوام ورکههاوه .اتههم
ټولي ته چ د ديوال کوز پلهو تهه ديهره شهوى و ،تهر ټولهو نهه زيهات خلهل
راټول شوت وو.
ژيړڅڼي سرتيرى که څه هم له ډېر لوګي نه يه تنهدى تريهو او باههه يه
سره ګونځ کړت وو ،خوبيا هم له اوره نه لرې کېده ،وويل :
 اې مکايوفه ! داڅه کوﺉ ؟ چېرې ورک شوې ؟ لېوان خو بهه ډاړلهینه وې ؟
او بيا ي م بل سرتيرت نه دلګهی مشهر تهه ورواړاوه او غهږ يه پهرې
وکړ:
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 درځه کارغيه ! لږ څه لرګي خو راپيدا کړه.دغه ژيړڅني سرتيرت ،نه دلګي مشهر او نهه افسهر و ،ه هه يهوازې يهو
ټکړه او يکلی ځوان و ،نوځکه ي له ځانهه پهر خهوارو سهرتيرو غهږ کهاوه
چ دا يا ه ه چاره ترسره کهړه .ه هه ډنګهر  ،کمکهی سهرتيرى چه کارغهه
ي بللی و ،په اطاعت سره پاڅېد چ دده سپاريتنه پر ځهاى کهړت ،خهو
پههه دې وخههت ک ه يوځههوان ،نههرى او يههکلی سههرتيرى د اور پههه رههها کهه
رايکاره شو او يو پن لرګي ي راوړ.
 دې خواته ي راوړه ،څه يه کار دې وکړ !لرګي ي مات کړل ،پر اور يه ورکېښهودل ،پهه خهولن او دکهوټ پهه
لمههن ي ه اور تههازه او لمبههه لمبههه کههړ .داور پړقهههارت پورتههه شههو .سههرتيرت
الپس ن رت تهه ورواړنهدې شهول او خپهل پيپونهه يه ولګهول .ه هه نهرى
يکلی سهرتيرى چه لرګهي يه راوړت و ،السهونه يه پهر مهال کېښهودل،
خپل ي وهل پښ ي له سړو نه پر ځمکه ډبول او داسندره ي ويله:
 آ ادک  ،سوړ شبنم !هههوک څههومره يههه دى ،هههوک د وسههله وال سههرتيرى لپههاره دا اور او
دان رى يه دى . . . .ه ه داس ويل چه ګهواک د ههرې څپه پهاى م طهن
لرت او دى ي په لوستلو درېږت.
ژيړ څڼي سرتيرت پام شو چ د نڅېدونکي ځوان دبوټو تل الوزت نو
چ

ي کړت:
 اې ،دبوټ تلی دې الوزت ! د خداى په امانن سندرت وايي.نڅېههدونکی ځههوان ودريههد ،ه ههه چههرم ي ه وشههکاوه چ ه لههه بوټههه ي ه

جالشوى و ،ه ه ي د اور لمبو ته ور واچاوه او وې ويل :
 ريتيا وايي ،وروره !ه ههه کېناسههت او لههه کڅههوړې ي ه د وړيههو يههوه شههنه فرانسههوت ټوټههه
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راوويسته او په ه ه ک ي خپله پښه ومروړله .پهه داسه حهال که چه
پښ ي اور ته ورغځول  ،وې ويل :
 له يخه شن ې شوت دت .داس وايي چ زر به مو پرېږدت .کلهه چهدديمن غم ترپايه وخوړل شي ،ټولو ته به دوه برابره شيان ورکوې.
دلګي مشر وويل :
ه ه مورغوى وينئ ! پتروف په الره ک پات شو.يوبل تن وويل :
هوک ما ال له پخوانه ه ه څاره ! هو ،ه ه يو سرتير ګوټی و. په درېيم ټولي ک ي سره وويهل چه يهوازې پهرون يه نههه تنهه کهمشوت دت.
 خپله فکر وکړه ،کله چ پښ داس ي وههي  ،چېهرې کهوالى شهيالړ شي.
دلګي مشر غږ وکړ:
 اې ،تاته وايم ،پرېږدﺉ ،دا اپلت .يوبوډا سرتيرت په مالمتن  ،ه ه سرتيرت ته چ ويلي و ،پښ يه
ي وهل  ،وويل :
 نه چ ته هم غواړې موږ پرېږدت.لههوړ پههزت سههرتيرت ،هماغههه چهه کارغههه نومههول شههوى و ،ناڅاپههه ،
دن رت له څنکه راپاڅېد ،په ډډ خو رېږديدونکي غږ ي وويل :
 نو ته څه فکر کوې ؟ه ه چ غوړ او څهورب دت ،ه هه خهوارېږت او ه هه چه خهوار دت،مرت .دا ماته ګوره ! وروستن سا باسم.
م ي دلګی مشر ته ورواړاوه او ناڅاپه ي په غوڅه ژبه وويل :
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 سپاريتنه ي وکړه چ روغتون ته مه ورسهوت ،د اډونهو لهه دردهنور نو شن ېږم .نور يو ګام هم تالى نه شم.
دلګي مشر په کراره وويل :
خير دى ،خير دى ،په کرار شه !سرتيرى آرام شو ،خو خبرو اترو ي دوام پيدا کړ.
يوه سرتيرت خبره په بله واړوله او نوې خبره ي پيل کړه:
 نن خو م پريمان فرانسويان ونيول ،خو موزې ؟ څهه ووايهم ،ديهوههم سم او روغ موزې نه وې ،هس ت

په نوم موزې ي پر پښو دت.

خو ه ه نڅاګر سرتيرت وويل :
مههوزې يهه قزاقههانو تههرې ويسههتلي دت .مههړت يهه لههه ه هه کهههوټويستلي دت او يوه کوټه ي هم د ډګروال لپاره تشهه کهړې ده  .زلميهانو !
په هر حال مرګ د زړه خوږت خبره ده .کله چ ي ه وى دا خهوا ه هه خهوا
اړول ،له ه و نه يو تن پهه که ال ژونهدى و ،بهاور وکهړﺉ .بهاور کهوﺉ ؟ پهه
خپله ژبه ي څه بنګارى کاوه.
لومړت سرتيرت وويل :
پاک خلل دت .داس تل سپين دت لکه دچنار د ون په شان ،يههزړور هم په ک پيدا کېږت .څنګه ؟ مهربان خلل هم لرت.
 يههه نههو تهها څههه فکههر کههاوه ،ه ههوى لههه هههر قههام او هههر ډول خلکههو نههه،سرتيرت راټول کړت دت.
ه ه نڅاګر سرتيرت په نه پوهېدوک موسکا وويل :
ه وى زموږ په ژبه ههېس نهه پهوهېږت .زه بهه لهه ه هه وپويهتم پهه خټههڅوک ي ؟
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ه ه هماغه خپله کيسه کوت ،عبيبه خلل دت.
ه ه سړى چ د فرانسويانو له سپينتوبه په حيرت ک وه ،وويل :
لههههه ټولههههو نههههه خههههو دتهبههه وړ خبههههره ال دا وه چههه د موژايسههههکيکليوالوبزګرو کوله ،ه وى ويل چ دوى دجګړې لهه ډګهره د وژل شهويو
په راټولولو پيل وکړ .ګورﺉ ؟ يوه مياشت دا مهړت پراتهه وو ،خهو خهراب
شوت نه وو او لکه دسپين کاغذ داس پاک پراتهه وو ،دسهپينو بهاروتو
په شان .کوم بوى ي هم نه کاوه.
يو تن وويل :
 دا به له دې کبله چ ساړه و. هو ،هوييار ،څه هوييارت کوت ،له سړو مخک خو تودخه وه .کهدسړو له امله و ،نو زموږ مړت بهه ههم نهه خوسها کېهداى .وايهي چه زمهوږ
مړت داس بوى اخستی و چ ورنېږدې کېدل ګران و ،دچن يو له السهه
شههړيدلي وو .لکههه متيههازې داسه بههوى يه کههاوه ،خههو د ه ولکههه سههپين
کاغذ داس پاک او لکه باروت داس ب بويه.
ټول خاموشه شول.
دلګی مشر وويل :
دا دخوړو له برکته دى ،ه وى شاهانه ډوډ خوړله.هېڅ ا ي مخالفت ونه کړ.
ه ههه د موژايسههل کليههوال بزګههر ،همالتههه چه جګههړه تيههره شههوې وه،
وويل چ دوى له سهلګونو کليهو نهه مهړت راټولهول ،شهل ورځه يه کهار
کاوه ،خوبياهم ټول راټول شوت نه دت .ويل کېدل چ لېوانو. . .
بوډا سرتيرت ،وويل :
دا جګههړه دريههتيانو جګههړه وه .ه ههه جګههړه چهه مههوږ ي ه يههادوو اووروسته به ياديږت ،خو خلل ي هم ډېر وزورول. . .
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 هو کاکا جانه ! پرون نه آبله ور  ،موږ پرې ورودانګل ،مهوږ تهه چهاوخهههت رانهههه کهههړ چهه کهههوم خواتهههه ورورسهههېږو .ه هههوى خپله ه وسهههل
کېښودې ،په ګون و شو او وې ويل ،وبښن !
دا خو جګړه نه شوه ،دجګهړې ننهداره ده .داسه آوازې وې چه خپلهه
پلههون (نههاپليون) هههم دوه واره نيههول شههوى دى .ه ههوى آن پههه خبههره هههم نههه
پوهېږت ،نيسه ي  ،نيسه يه  ،درواخلهه ،پهه الس که بهه دې پهه مرغهن
بدله شي .والوته او والوته او وزل ي هم ناشوني دت.
ياره ! کيسلوفه ! دروغ خو هم يوه اندازه لرى ،تاته چ ګهورم او داالپ دې اورم. . .
 کوم دروغ او کوم الپ  ،ټول ريتيا دت. -که ماته په الس راغلي واى ،سمدالسه به م خ

کړى واى او يوه

نښه به م هم پرې درول واى .پوهېږې ،څومره خلل دې وژلي دت ؟
بوډا سړت چ ارږمی ي ويسته ،وويل :
داس به ي کړو چ نور ،نو ديوريدو نه وت.خبرې اترې پاى ته ورسېدې او سرتيرت څمالستل.
يوه سرتيرت چ دآسمان په ليدو ي زړه وتوخنيد ،وويل :
ګههوره چ ه سههتورت څنګههه ځلېههږت ؟ تههه بههه وايههي چ ه يههځو تکههرتارتېږلي دت.
زلميانو ! دا ددې نښه ده چ سږکال به فصلونه يه ډېر وت. څه نور لرګي اورته په کار دت. ياره مال م له تودخ سوځي ،خو خېټه بيا ي وهي ،داڅه کيسهدت ؟
خداى دې خير کوت.-څه دې خواته ،ه

خواته اوړې ،اور يوازې ،څه دسهتما لپهاره دى
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که څنګه ؟
دچپتيا له خپريدو سره ،دڅهو تنهو ويهدو سهرتيرو خرپههارى اوريهدل
کېده ،نور څو تنه اړ په اړ اويتل او ځانونه يه تهودول او يهو نهيم تهن
خو ال خبرو ته دوام ورکاوه .له اوره سل ګامه آپلو لهرې ،ديهوې خهوږې او
مينه ناک خندا غږ واوريدل شو.
دې پنځم ټولي څه شر او شور جوړ کړى دى ،يه مست خلل خو دت.
يو سهرتيرى پاڅېهد او دپهنځم ټهولي خواتهه ورغهی .دغهه سهرتيرى پهه
خندا خندا بېرته راستون شو او وې ويل :
دوه فرانسويان ي نيولي دت ،يو خو چور ي وهلی دى اوداس بلله مستن نه لېونی لېونی کېږت او سندرې وايي:
 اوت ،اوت ،درځي چ ورشو.او څو تنه سرتيرت دپنځم ټولي خواته ورخوځېدل.
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۳
د پنځم ټولي ځنګهل تهه څېرمهه  ،يهو لهوى ن هرت د واورو پهه مهنځ که
لمب وهل او د ونو له يخه ډک څانګ ي رويانول .
دشهپ پهه نيمههايي که دپههنځم ټهولي سهرتيرو دځنګلههه پهه واورو که
دقدم وهلو او ترپښو الندې څانګو د ماتېدو غږ اوريد.
يو سرتيرت وويل :
هلکانو يږ دى !
ټولههو سههرونه راهسههل کههړل او غههوږ غههوږ شههول .دځنګلههه لههه خوانههه د
ن رت د رها خواته دوه تنهه چه نها آشهنا جهام يه اغوسهت وې ،راروان
وو .يو له بل ي سره نيولي وو.
دا دوه تنه فرانسويان وو ،چ په ځنګله ک پټ شهوت وو .ه هوى پهه
کومه ناڅرګنده او ناپوهېدونک عسکرت ژبه څه ويل .ه هوى ن هرت تهه
ورنېږدې شول .د ه وى يو تن چ لوړه ونهه يه درلهوده ،افسهرت خهولن
ي پر سر وه ،خورا ناتوان اوضهيفه برېښېده .ن رت ته پهه نېهږدې کېهدو
ي غويتل کېني ،خو پر ځمکه ولويد .ه ه بل لن وني څهه سهورور چه
م ي په دستمال ک تړلی او قوى برېښېده .خپل ه هه لويهدلی ملګهرى
ي راپورته کهړ ،خپله خهول تهه يه اشهاره وکهړه او کهوم څهه يه وويهل.
سرتيرت د فرانسوت په شا او خوا راټول او ناروغ يه پهر کهوټ څمهالوه.
دواړو ته ي شوله او ودکا راوړل.
دغه خوار فرانسوت افسر ،هماغه رامبال و .او ه ه سرتيرى چ سهر
ي په دستمال تړلی و ،ه ه د ه ه ياور  ،موريل و.
موريل چ کلهه ودکها وڅکلهه او شهوله يه وخوړلهه ،ناڅاپهه يه يهوه
غمبنه خوشالي پيل کړه او پرته له ه ه چ دمهه وکهړت ،پرلهه پسه يه
5٠٠۹

سرتيرو ته په ناپوهېدونک ژبه کهوم څهه ويهل .رامبهل ،ه هه تهه وړانهدې
شوې ډوډ ونه منله ،د اور خواته يه پرڅنګهل ډډه ولګولهه ،غځېهدلی
ناست او سرو سترګو ي روسي سرتيروته حيران حيران کتل .کله ناکلهه
بهه يه يههو اوږد زګيهروى وکههړ او بيهها بهه بېرتههه را چه شهو .موريههل د ه ههه
اوږې ته اشاره وکړه ،سرتيرت ي پوه کهړل چه ملګهرى يه افسهر دى او
بايد تود کړل شي .روسي افسر چ اور ته نېږدې شوى و ،کوم څوک يه
ډګههروال تههه ورولېههږه چه تههرې وپويههتي ،ايهها نههه غههواړت دغههه فرانسههوت
افسر ته اجازه ورکړتٍ ،دده کوټ تهه بدرګهه شهي .رامبهال تهه وويهل شهول
چ د ډګروال کوټ ته ورشي .ه هه پاڅېهد او غويهتل يه چه الړ شهي،
خو ورېږديد او د ه ه ترڅنل والړ سرتيرت که ه ه نه واى نيوالى ،ه ه
به لويدالى و.
سرتيرت له ملندو نه پهه ډکهه ادا رامبهال تهه سهترګه کېښهکوده او وې
وويل :
 څنګه ؟ نه ورخ ؟له ههرې خهوا د نهورو سهرتيرو آوازو دغهه ټوکمهار سهرتيرت تهه ګهواچ
وکړ او وې ويل :
 احم ه ! څه اپلت وايي ،که . . .سهرتيرت پهر رامبهال ورټهول شههول ،دووتنهو سهرتيرو ،ه هه تهر ترخههل
الندې ونيو ،راپورته ي کړ اود ډګروال کوټ ته ي وروست.
رامبال خپل السونه د سرتيرو غاړې تهه وراچهولي وو او کلهه چه يه
ه ه بدرګه کاوه  ،په زګيروت ،زګيروت ي وويل :
آه زلميانو ! زما مهربانو ! مهربانو ملګرو ! آه ،زما مهربانو ملګرو !او لکه دماشوم په شان ي سر د يو سرتيرت پر اوږې ورولويد.
په دې لړ ک  ،موريل پهه خهورا يهه ځهاى که ناسهت او سهرتيرت پهرې
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راټول شوت وو.
دغه لن ونی سهورور فرانسهوت افسهر چه پړسهېدل سهترګ يه لهه
اويکو ډک وې ،لکه د يځو په شان ي خهولن نهه دسهتمال تهاو کهړى و
او لن ه يځېنه پوستين ي په ځان .داس برېښېده چ د ودکا له څکلهو
وروسته ي حال بل ډول دى ،الس ي څنل ته دناست سرتيرى پهه غهاړه
ک ور اچولی و .په ډډ او پرې پرې آواز ي فرانسوت زمزمه کوله.
سرتيرو ه ه ته وکتل او له خندا نه ي ب وډت کلل نيولي وو.
ه ه ټوکمار چ سندرې ي ويله او موريل يه الس پهه غهاړه که ور
اچولی و  ،وې ويل :
څن . .ګه . .څنګه . .را زده کړه . .زه ي ژر ژر کوم ،راته وايه څنګه ؟موريل سترګه کېښکودله او سندره ي پيل کړه:
تل دې وې ،څلورم هانرت !تل دې وې ه ه مېړنی زړور ټولواک او داس نهور څهه پهه فرانسهوتژبه.
او سرتيرو د ه ه پېښ کول  ،خپل السونه ي څن ل او سندرې ي
ويل او په ريتيا ي هم ي پېښ کول .
له هرې خوانه دخوين او کله هم دش ل خندا غږ ونو انګازې کول :
وينئ ! وينئ څومره يه ي وايي ! واه ،واه. . .موريل خندل او خنداي پر بشرې ک ګونځ جوړول .
يه ،ورځه .دوام ورکړه ،وايه !ه ه درې غوره چارې درلودې:
څکل ،سريندنه او مهرباني. ګههورﺉ ،پههه ريههتيا هههم خههورا ي ه سههندرې وايههي ،خههو اوس وار دزاليتايووف دى.
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زاليتايووف په خورا خوراين سره وويل :
 کيو ،کيو ،کيو ،يو ،يوه ه چ شون ې ي غوټن کړې وې ،د ه ه په شان وويل :
کيو ،کيو ،کيو . . .دې ،ب  .دت. .ه ه په سندريزه توګه دوام ورکړ:
 اوهو ! خورا يه ! فرانسوت سهندرې دغهه شهان ويهل کېهږت .ههوت،هوت ،ها ،ها  ،هو ته بيا وږى شوى ي .
ورکړﺉ ،بيا شوله ورکړﺉ ،داس ژر مړيت نه لرت.
بيا ي ه ه ته شوله ورکړه او موريل په خندا خنهدا د درېيمه کاسه
په خوړلو پيل وکړ .ټولو ه وسرتيرو چ موريل ته کتل ،پر بشهرو يه د
خوين موسکا خوره وه.
عمر خوړلي سرتيرت چ دن هرت آپلهو غځېهدلی و ،دغهه شهان چهارې
ي اپلت ګڼل او ويل ي چ يه کار نه دى ،خو بياي هم کله ناکله سر
راپورته کاوه ،څنګل به ي ووهله او پهه خنهدا خنهدا بهه يه موريهل تهه
وکتل.
له ه و کسانو نه يوتن چ څادر ي له ځانه تاو کړى و ،وويل :
 ه ههه هههم خلههل دت ،آن اغههزت هههم پههر خپلههو رېښههو والړ وت او پههههمداس زرغونېږت.
 واى لويه خدايه ! ستورت څنګه ځلېږت ،دشپ به يه ي وت.اوچوپه ،چوپتيا خوره شوه.
او سههتورت ګههواک پههه دې پوهېههدل چه اوس بههه نههور څههوک نههه ورتههه
ګورت .په تل تور آسمان ک ي لوب کول  .ستورت به ځلېدل ،کلهه پهه
آرامه شول  ،کله به کومه خويي په ک خوره شوه ،خو په رازمن ډول يه
په خپل منځ ک څه سره ويل.
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٠5
فرانسوت پوځونه ،درياضهي دقاعهدې لهه مخه کهرار کهرار لهه منځهه
تلل .د برزينا له سيم نه چ تېريدل ،د ه

پهه اړه ډېهرې ليکنه شهوت

دت ،دفرانسوى پو د لهه مينځهه تللهو يهو منځنهی پهړاو و ،ه هه پهه ههېس
ډول ټاکوونکی او اريز پړاو نه و.
که د برزينا په اړه دېرې ليکن شهوت يها کېهږت ،کهه دفرانسهويانو پهه
اړه دت ،ه ه له دې کبله دت چ دفرانسهويان تهاال واال کېهدل کهرار کهرار
و ،خهو پههه لنه ه مهوده که يه د برزينها د وران پلههه پههر سهر خههورا زياتههه او
دبدمرغ تراژيد بڼه پيدا کړه .داس يوه بدمرغي چه د ټولهو پهه يهاد
پههات شههوه ،خههو دبرزينهها پههه اړه د روسههانو لههه خههوا د ډېههرو ليکنههو المههل
يوازې دا و چ په پترزبهورګ که  ،دجګهړې لهه ډګهره ،لهه برزينها نهه لهرې
(پفههول) داس ه يههوه تههل الره جههوړه کههړې وه چ ه دوى بههه دبرزينهها دپلههه د
ستراتيژيک برخ په لوديز ک ناپليون اسيروت .ټول په دې ډاډمهن وو
چ هرڅه هسه کېهږت لکهه پهه تهل الره که يه چه اټکهل شهوى و ،نهو
ځکههه ه ههوى پههه تيههره بيهها پههه دې ډاډمههن وو چهه لههه برزيناتيريههدل بههه
دفرانسههويانو د بشههپړې تبههاهن سههب کېههږت ، .خههو ريههتيانن خبههره داده
چ په برزينا ک دفرانسويانو مهرګ ژوبلهه او دوسهلو لهه السهه وتهل ،تهر
ه ه شمېره خورا لږه و چ په کراسينيسکايا ک و.
له برزينا نه د فرانسويانو د تيريدلو يهوازينی اهميهت پهه دې که دى
چ دغ چارې د ټولو ه و تهل الرو او اټکلونهو ناسهموالى څرګنهد کهړ
چ دديمن دبېالبېلو قطهاتو پهه هکلهه شهوى و او ههم يهوازينی ،سهم او
کېدونکی اټکل چ په دې اړه و او ه ه هم دکوتوزوف له خهوا شهوى و،
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يهنی د ديمن پس اخېسهتل او لهه نښهت پرتهه د فرانسهويانو دتېښهت
او دچټل او زياتېدونکي تل څارنه .دغه پو لکه ټپهي شهوى ځنهاور،
داس په تېښته و چ دريدل ي ناشوني و.
هرڅومره چ فرانسويان لهرې تېښهتېدل او هرڅهومره چه د ه هو د
ژونههدت پههات شههويو کسههانو حههال (پههه تېههره بيهها لههه برزينهها نههه تههر تيريههدو
وروسته چ د پترزبورګ دتګالرې ټاکونکی اغيز ته سترګه پهه الره و)
خرابيدونکی و .روسي قوماندان چ يوبل په تيره بيا کوتوزوف يه پهه
غفلت او تيروتنو تورناوه  ،الپس سودا ي کېدل.
داس اټکل کېده چ د پترزبورګ دتګالرې د نه سرته رسېدو ګنهاه
او مالمتي د کوتوزوف په غاړه شي ،نو له دې کبله له ه هه نهه خوابهدت،
نارضايتي او پر ه ه ملن ې پرله پس زياتېدې .البته دغه سهپکاوى او
ملن ې په خورا درناوت او دوکه ک څرګنديدې ،داس چه کوتهوزوف
آن په دې پوهېداى هم نه شو چ دى ول او دڅه له امله مالمت دى.
له ه ه سره به څوک په ډاګه او په غوڅه نه غږيدل او که ه ه ته به چها
ګزارا ورکاوه  ،د ه ه پريکړې ته به داس سترګه په الره و چ ګواک
کوم رسمي ،سترې چارې ته د اړتيا له مخ اړ شوت دت .د ه هه سهترګ
به چ بل پلو وغړيدې  ،دوى به خپلو منځو ک سهترګ کېښهکودې او
په هر ګام ک به ي هڅه کوله ه ه سره وغولوت او تير ي باسي.
دغه ټول خلل  ،له همدې امله چ نه ي شهو کهوالى د ه هه پهه ژورو
خيالو ي سر خالص شي ،دا ي غوره ګڼله چ له دغهه بهوډا سهره خبهرې
ونه کړى ،ځکه ه ه ي ب پايل ګڼل او ويل به يه چه ه هه د دوى پهه
ژورو اندېښنو او تکلونو نه پوهېږت .ه وى ته داس برېښېده چه ه هه
به دوى ته دهرې پويتن په ځواب ک بيا هماغهه خبهره تکهراروت (دوى
ته د ه ه ځوابونه هس خبرې برېښېدې )ر .د زريهن پلهه پهه اړه او پهه دې
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اړه چ له پول نه تير شوى ،خوار او تاالن شهوت پهو بايهد نهور ته يه
نه شي او داس نور او نور ،دا او نورې خبرې چه دوى بهه پهه وار وار او
الپخوا اوريدل وې .او ټول ه ه څه چه ده ويهل ،ه هه دوى تهه تکهرارت
برېښېدې .دسارت په توګه دا خبرې چ بايهد خهوړو او کهالو تهه سهترګ
په الره شو ،سرتيرت موزې او بوټ نه لرت ،تول داس ساده خبهرې وې
او ه ه څ ه چ دوى خپله د ه و په اړه غږيدل او د ه و وړانديز ي کاوه
 ،د دوى لپاره خورا کهړکي ن او عاقالنهه وو او بهرعک

پهه دې ډاډه وو

چ ه ه باڅارى او بوډا دى  ،خو دوى نبوغ لرونکي خو ب واکه دت.
په تيره بيا تره ه وروسته چ دسمندرت قواوو نوميهالی قومانهدان
او دپترزبههورګ د اتههل ويتګيشههتاين پههو لههه ه ههو سههره يوځههاى شههو .پههه
قوماندانن ک دغه اپلت پهه به سهارت توګهه زيهات شهوې .کوتهوزوف
دغههه ليههدل ،سههاړه اسههويلي يهه ويسههتل اويهها يهه يههوازې اوږې پورتههه
اچول  .يوازې يو وار ه ه خوابدى شهو چه دبرزينها تهر پېښه وروسهته
بينيګسن په مخام توګهه ټولهواک تهه ګهزارا ورکهاوه او ه هه دا ليهل
ه ه ته وليکه:
(( دعاليبنههاب دنههاوړې روغتيهها حالههت تههه پههه پههاملرن سههره ،ددغههه
ليههل د ترالسههه کولههو سههره بههه سمدالسههه دکههالوګ سههيم تههه خههوځېږت
اوهلته به د نوې دندې ټاکن او دهمايوني ټولواک فرمان ته سترګ پهه
الره پات شي)) .
خهههو د بينيګسهههن تهههر لېږلهههو وروسهههته  ،سهههتر شههههزاده کانسهههتانتين
پهههاولوويچ چه ه دجګهههړې پهههه پيهههل که ه يههه هله ه ځله ه زيهههات وې او
دکوتوزوف په سپاريتنه له پو نه لرې شوى و ،بېرتهه جبهه تهه راغهی.
ستر شههزاده چه اوس کلهه جبهه تهه راورسهېد ،کوتهوزوف تهه يه خبهر
ورکړ چ اعلحضرت ټولواک د پو له برياوو او کرار خوځهون نهه خهورا
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اندېښمن دى .ه ه وويل چ همايوني اعلحضهرت پهه پهام که لهرت چه
په دې څو ورځو ک خپله جبه ته راشي.
دغه سپين ږيرت ،په ه ه ک ه په دربارت چهارو که تبربهه لرلهه لکهه
په پوځي چارو ک چ السبرى و .ه ه کوتوزوف چه دسهږکال داګسهت
په مياشت ک د ټولهواک د ادارې بهرخالف د پهو سهتر قومانهدان ټاکهل
شوى و ،ه هه سهړى چه وليههد شههزاده او د ټولهواک ځايناسهتي يه لهه
پوځه شړلي وو ،هماغه څوک چ په خپله خويه او د ټولهواک دخويهن
برخالف ي مسکو تسليم کړ ،دغه کوتوزوف په هماغه شېبه ک په دې
پوه شو چ دده د بخت شېب پاى ته رسېدلي دت ،ه ه پوه شو چه دده
ون ه ترسره شوې او ه ه ناڅرګند او ب پايه واک چ ده درلود ،نهور نهه
شته .ه ه له ده سره د دربارله اړيکهو نهه ههم دا احسهاس کهړې وه .لهه يهوې
خوا ه ه ليدل  ،ه ه جګړه چه ده پهه که ټهاکوونک ونه ه لرلهه پهاى تهه
رسهېدل ده او احساسههوله يه چه دده چههارې ترسههره شهوت دت ،لههه بله
خوا دې سره هممهاله ده خپلهه ځهاني سهتوماني او سهتړيا احساسهوله او
ددغه عمرخوړلي ځان لپاره ي استراحت ته اړتيالرله.
دنهوامبر پههه نهههه ويشههتمه کوتهوزوف ،د ويلينهها سههيم تههه الړ .ه ههه د
خپل خدمت په موده ک  ،دوه واره د ويلينا والي ټاکهل شهوى و ،پهه دې
ب اى او له ورانيو نه په ژغورل شوت يار ک دژوند لهه آسهانتياوو پرتهه
چ ه لههه مههودو مههودو نههه ه ههه لههه ه ههو نههه ب ه برخ ه و ،کوتههوزوف خپههل
پخواني ملګرت او يادونه بيا موندل.
ه ههه ناڅاپههه خپل ه ټههول پههوځي او دولتههي چههارې او غمونههه هېههر او
څهومره چه د ه هه شهها او خهوا حهاالتو ده تههه اجهازه ورکولهو ،ه ههه آرام او
ورځني مهمولي ژوند ته مخه کړه .داسه برېښهېده چه ګهواک ه هه څهه
چ اوس دنړ پهه تهاري که تيريهږت او يها وروسهته تيريهدونکي و ،ده
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پورې په هېس ډول اړه نه لرت.
چي يګههوف ،د ه ههو مشههرانو لههه ډل ه نههه يههو مشههر و چ ه دديههمن د
قطهاتو تر منځ د اړيکو دپريکولهو او پهر ه هو ديرغهل سهخت لېوالهه و،
غويتل ي په يونان او بيا وروسهته پهه وارسها که کومهه دوکهه وکهړت،
خو داي هېس نه غويتل هلته الړ شي چ دى ګمارل شوى و.
چي يګههوف ،لههه ټولههواک سههره پههه زړورتيهها خبههرو کولههو ک ه خههورا
پېژنههدل شههوې څېههره وه .دغههه چي يګههوف ،کوتههوزف ځکههه خپههل منههت
بارګاهه چ کله پهز ٠2٠٠کهال که دکوتهوزوف لهه خويه پرتهه لهه ترکيه
سره د روغ د تړون السليکولو لپاره استول شوى و ،همدا چ پوه شهو
چه سههتر قومانههدان لههه خويه نههه پرتههه روغههه شههوې ده ،ټولههواک تههه يه
وويل چ دا دکوتوزوف خدمت دى.
همدغههه چي يګههوف و چ ه د ويلينهها ديههار پههه ه ه مههاهن ک ه چ ه
کوتههوزوف ميشههت کېههدونکی و ،تههر ټولههو لههومړى څههوک و چ ه د ه ههه
هرکلی ي وکړ .چي يګهوف ،پهه سهمندر دريشهن که  ،لنه ه تهوره تهر
مال ،خولن تر تخرګ الندې نيول  ،ه ه ته ګزارا ورکړ او د يهار کلهي
ي ورته وړاندې کړه.

ددغه بهوډا پهه وړانهدې  ،دځوانهو قومانهدانانو لهه نزاکتهه ډک ،او لهه
سپکاوت سره مل درناوى چ ددوى په وينا د دغه سپين ږيهرت کهړه وړه
لههه سههپين ږيرتوبههه باڅههارتوب تههه ورتههه شههوى و ،او چي يګههوف چ ه پههه
خورا لوړه ک ه پر کوتوزوف لهه ملنه و او تورونهو لهه ټولهو نهه خبهر و ،لهه
ورايه او په څرګند ډول دده په کړو وړو ک راڅرګندېدل.
کوتوزوف ،له چي يګوف سره دخبرو اترو په لړ ک  ،ه هه تهه وويهل
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چ دباريسوف په سيمه ک له ده نه ،دده غال شوې ګاد او په ه ه ک
پراته کالي او کپړت بشپړ او ده ته به وسپارل شي.
چي اګوف له قهره اورنی شو او وې ويل :
 تاسو غواړﺉ ماته ووايئ چ زه څه نه لرم چ ډوډ په ک وخهورم؟ نههه داسهه نههه ده ،بههرعک

تاسههي د کههوم سههترې مېلمسههتيا لېوالههه

ياست ،زه کوالى شم ه ه درتهه جهوړه کهړم چي يګهوف پهه ههره خبهره که
غويتل دا ثابته کهړت چه دى برح هه دى او داسه تصهور يه کهاوه چه
کوتوزوف هم همداس فکر کوت او طبيهت ي په دې خرابه دى.
کوتههوزوف بيهها خپلههه لههه بههرت ډکههه او اغيزمنههه موسههکا پههر شههون و
راخوره کړه  ،اوږې ي پورته واچول او وې ويل :
زه غواړم يوازې ه ه څه ووايم  ،چ ماد ه ه ويل غويتل.کوتوزف د ټولواک دهيل برخالف ،د پو يوه زياته برخه په ويلنهاک ساتل وه .کوتوزوف د ه ه دملګهرو او ده سهره مهل يهارانو د وينها لهه
مخ په ويلنا ک سخت ژوبل شوى او جسمآ ههم خهورا ناتوانهه شهوى و.
ه ه په ناهيلن خپل چارې څهارل او زيهاتره ه هه يه خپلهو جنراالنوتهه
پريښ وې او د ټولواک د راتل په پلمه ي خپل عياشن کولی .
ټولهههواک چههه لهههه خپلهههو درباريهههانو ،ګهههراف تولسهههتوت ،شههههزاده
والکونسههکي  ،ارک يههوف او لههه نههور سههره دنههوامبر پههه اومههه نېټههه لههه
پترزبورګ نه خوحېدلی و ،دنوامبر په يوولسهمه ويلناتهه راورسهېدل او
په هماغهه ګهاډ که مخهام مهاهن تهه ورغلهل .دسهختو سهړو سهره سهره
دسلو په شا او خواک جنرال او دسترې قومانهدانن افسهران د درنهاو
او سههالمن پههه دريشههيو کهه  ،دمههاهن تههر مخهه هرکلههي تههه والړ وو او
دسيمونوفسکي غون هم د ټولواک هرکلی ته سالمي و.
دهرکلي ډله  ،په ه

ګاډ ک چ په خولهو که لمهدو درې آسهونو
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کشوله او به ماهن ک د ټولواک مخ ته ورلېږل شوې وه ،نارې کړه:
 راروان دت !کونوفنيڅن داالن ته ددې لپهاره ور ودانګهل چه دسهاتونکي پهه وړه
کوټههه ک ه سههترګ پههه الره کوتههوزوف تههه د ټولههواک د رارسههېدو زيههرى
ورکړت.
يههوه دقي ههه وروسههته غههټ او څههورب بههوډا چ ه دپريههت دريشههي ي ه
اغوست  ،ټټر ي له ټمبهل شهويو نښهانونو او مه الونو ډک وو او ټنه ې
خېټ نه ي نرى دستمال تاو کړى و ،په رېږديدونکو ګامونو برنه ې تهه
راووت .کوتوزوف له پوځي دود سره سم خولن پر سر کړه ،دستکشونه
ي په الس ک را واخېستل  ،يهو خواتهه کهوږ شهو ،پهه خهورا خواريهو پهر
زينو رايکته او ه ه ګزارا ي چ ټولهواک تهه چمتهو کهړى و ،پهه الس
ک و.
ګڼهه ګوهههه وه ،د درې آسههيزې ګههاډ شههر او شههور چه لکههه بههاز داسه
الوته  ،را روانه اوټولو خلکو ورته کتهل  .پهه رانېهږدې کېهدونک ګهاډ
ک ټولواک او فالکونسکي ناست وو.
دغه بوډا جنرال که څه هم دپنځوس کلن خدمت پهه مهوده لهه دغهه راز
مراسمو سره يه آشنا او رږدى و ،خهو ددغهو کهړو وړو تهر اغيهزې النهدې
راغی  .په خورا اندېښن ي الس پر ځان تير کهړ ،خپلهه خهولن يه ځهاى
پر ځاى کړه  ،سمه ي کړه او پوره په هماغه شېبه ک چه ټولهواک پښهه
له ګاډ نه پر ځمکه کېښوده  ،ه هه تهه يه وکتهل ،ه هه تهه يه  .سهترګ
ورپورته کړې  ،بېرته آرامه شو ،ودريد ،لږ ځير شو او خپهل ګهزارا يه
ه ه ته وسپاره او په خورا نرم او ماليم غهږ يه لهه ه هه سهره خبهرې اتهرې
پيل کړې .ټولواک په يوه چټل غل ل  ،کوتوزوف سهر ترپايهه وڅهاره .
يٍوه شېبه ي تندى تريو کړ ،خو سمدالسه ي ځان بېرته راجوړ کړ ،ه هه
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ته ورواړندې شو ،السونه ي پرانستل او له بوډا جنهرال نهه يه غېهږ تهاو
کړه .د ټولواک دغ مهربهانن د تهل پهه شهان پهر کوتهوزوف اغيهز وکهړ او
دپخوا په شان بيا د خپلو احساساتو الندې راغی  ،کوم تلوس پسه
واخېست او ټنل په ژړا شو
ټولههواک لههه افسههرانو سههره روغبههړ وکههړ ،دسيمونوفسههکي د هرکلههي
دغون له مخ تير شو  ،بيا ي دبوډا الس کېښګود او له ه هه سهره مهل
کوټ ته ننوت.
ټولواک چ کله له فيلد مارشال سره يوازې پات شو ،د ديهمن د څهارن او
پس اخېستو ک  ،ددوى د پهو سسهتن  ،پهه کراسينيسهکايا او برزينها که د
تيروتنو په اړه ي د خپلو اندېښنو تر څرګندولو وروسته ي پهه راتلهونک که
د روسي له پولهو نهه بههر د خپلهو کهړو پهه اړه خپلهه اندېښهنه ورتهه څرګنهده کهړه.
کوتههوزوف لههه ه ههه سههره نههه مخالفههت وکههړ او نههه يه خپههل نرههر څرګنههد کههړ ،ه ههه
دهماغه اوه کاله پخوا په شان چ د اوسترليس په جګړه ک  ،په اطاعهت او به
پروايههن د ټولههواک سپاريههتن اوريههدل وې ،هماغههه حالههت يه بيهها پههر څېههرې
راخور شو.
کله چ کوتوزوف ،له کوټ راووت ،په کهږو وږو ګهامونو او يهکته سهر پهه
داالن ک روان شو ،دچا غږ ه ه ودراوه او وې ويل :
تاسو عاليبناب !کوتههوزوف سههر راپورتههه کههړ او تههر ډېههر ځنه ه پههورې يه خپله مخه تههه والړ
ګراف تولستوت ته چ دسپينو زرو په يوه قاب ک ي کوم وړوکی شهی ايښهی
و ،کتل .داس برېښېده چ کوتوزوف ،په دې نه پوهېده چ څه ترې غهواړت،
خو ناڅاپه ګواک ورپه ياد شول .نر موسکا يه پهر پړسهېدل بشهرې راخهوره
شههوه  ،پههه درنههاوت ي ه سههر يههکته کههړ او پههه قههاب ک ه پههروت وړوکههی شههی ي ه
واخېست .دا د ګيورکي لومړى درجه نښان و.
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٠٠
بله ورا مارشال يوه داس غوړه او غوره غرمنهن جهوړه کهړې وه چه
نڅاوې ههم پهه که روانه وې .د ټولهواک ګه ون دغهه مېلمسهتيا الپسه
وياړمنه کړه .که څه هم کوتوزوف دګيورګي په لومړت درجه نښان وياړل
شهوى او ټولههواک پههه به سههارت توګههه ه هه ويههاړه او نههازوه ،خهو لههه فيلههد
مارشههال نههه د ټولههواک پههه خوابههد هرڅههوک خبههر و .ټولههو نزاکتونههو تههه
پاملرنهه کېهده او پهه خپلههه ټولهواک پهه دې برخهه که ترتولهو غهوره اويههه
بېلګههه وه ،خههو ټههول پههه دې پوهېههده چ ه سههپين ږيههرى مالمههت او دهههېس
چ هارې دسههرته رسههېدو نههه دى .کلههه چهه کوتههوزوف ،د نڅهها بنهه ار تههه د
راننوتلهههو پهههه وخهههت د اکهههاترين ( د روسهههي سهههتر ټولواکهههه)دزمهههان
دپخوانی دود په شان سپاريتنه وکړه چ يرغمل شهوت بيرغونهه د ه هه
پښو ته وروارتېږل شي ،ټولواک  ،په ناخوين تندى تريو کهړ او څهه يه
وويل او ځېنو کسانود ه ه خبرې واوريدې:
زوړ ټوکمار !له کوتوزوف نه د خپلواک خوابدت  ،په ويلنا ک ځکه الپس زياتهه
شوه چ کوتوزوف په يکاره يا نه غويتل او يا نه پرې پوهېده  ،د ه هه
جګړې په اهميت پوه شي چ د دوى په وړاندې روانه وه.
کلههه چ ه دبل ه ورځ ه پههر سهههارټولواک ،راټههول شههويو افسههرانو تههه
وويل چ :
تاسو نه يوازې روسيه ژغورل ده ،تاسو ټوله اروپا ژغورل ده.ټولو داس وانګېرله چ جګړه پاى ته نه ده رسېدل .
يوازې کوتوزوف نه غويتل په دې پوه شي او په ډاګه يه خپهل نرهر
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څرګنداوه او ويل ي چ نوې جګړه نه شي کوالى د روسي دريځ يه او
وياړ ي ال لوړ کړت .ه ه نه يوازې دا بلک دا ي هم ويل چ نوې جګهړه
به دروسي اوسني دريځ چ دده پهه انهد اوس يه لهرت ،سهپل او ويهاړ
بهه يه راکهم کهړت .ه هه هڅهه کولهه ټولهواک تهه دا ثابتهه کهړت چه دنويهو
پوځيانو راټولول ناشوني دت ،ه ه ويهل چه د خلکهو ژونهد خهورا خهوار
او کېداى شي نا برياوو او له نورو نورو بدمرغيو سره مخام شي.
فليدمارشههال پههه طبيهههی ډول ،پههه دغههه انههد سههره يههوازې او يههوازې
دراتلونک جګړې خن و.
له بوډا سره د ټکر دمخنوت لپهاره يهوه آسهانه الره پيهدا شهوه  ،دا الره
په دې ک وه چ د اوسترليس او ددې جګړې دپيهل دوخهت پهه شهان چه
قومانداني ي د بارکلی په غاړه وه ،پرته له ه ه چ ستر قوماندان خبهر
او خوابدت شي  ،دواک ه ه لوړه چه دى پهرې والړ او ه هه ناڅرګنهد او
بهه پايههه واک چهه دى يهه لههرت تههرې واخېسههتل شههي  ،او ټولههواک تههه
وسبارل شي  .دهمدې تکل د سرته رسولو لپاره دسهترې قومانهدانن پهه
جوړيهت که څهه بههدلون راوسهتل شههو ،دکوتهوزوف د قومانههدانن کههړ
کههرار کههرار مههات او واک ورو ورو ټولههواک تههه ور ولېههږدول شههو .هريههو،
کونههوفنيڅن او ايرمولههوف نههورو چههارو تههه وګمههارل شههول .ټولههو پههه ډاګههه
نارې وهل چ فيلد مارشال خورا خوار او روغتيا ي يه نه ده.
د ه ههه روغتيهها ځکههه خرابههه وه چهه واک بههل چاتههه ،ه ههه چاتههه چ ه
غويتونکی ي و ،ولېهږدوت .او پهه ريهتيا ههم د ه هه روغتيهايي حالهت
يه نه و.
لکه ه ه شان چ په طبهي  ،ساده او کرار کهرار کوتهوزوف د ترکيه
لههه جبه ه نههه ،پههه پترزبههورګ ک ه داحتيههاط غون ه تههه اسههتولی شههوى او
داربکيو راټولو ته ګمارل شوى و اوبيا هماغه وخت د اړتيها لهه مخه اړ
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شههول  ،ه ههه د پههو قومانههدانن تههه ولېههږت  .اوس هههم هماغههه شههان سههاده
ساده  ،کرار کرار او په طبيهی ډول د کوتهوزوف لهه خهوا د خپلهو چهارو ،
تر سرته رسېدو نهه وروسهته  ،د ه هه پهر ځهاى بهل څهوک چه اړتيها ورتهه
ليده کېده  ،راپيدا شو.
د ٠2٠5کال جګړې د روسي روا ته لهه ګرانښهت او ملهی ګټهو پرتهه ،
بله ځانګړتيا هم بايد له لرالى او ه ه د ه

اروپايي اهميت و .

لههه لههوديزه ،ختههيځ تههه د پرګنههو ترخوځونههه وروسههته  ،اوس بايههد لههه
ختيځه لوديز تهه د خلکهو خوځېهدا پيهل شهوې واى  .ددغه نهوې جګهړې
لپههاره نههوت نوميههالي پههه کههار دت  ،ه ههه نههوت نوميههالي چ ه د کوتههوزوف
دع ايههدو او خيههاالتو پههه تههوپير ي ه بايههد ددې نههوې چههارې دهڅولههو او
لمسولو لپاره نور خياالت او ع ايدلرالى.
لومړى الکساندر( د روس ټولواک ) دختهيځ نهه ،لهوديز تهه د خلکهو
دخوځون او دملتونودبرېدونو دټاکلو لپاره ،هماغه شان په کار و ،لکهه
کوتوزوف چ د روسي د ژغورن او وياړمن کېدو لپاره په کار و.
کوتوزوف د اروپا  ،دقواوو د ان ول او د ناپليون د ونه ې پهه مهنهی
نه پوهېده .ه ه نه شو کوالى پهه دې پهوه شهي .کلهه چه د روسهي ديهمن
تههها واال شهههوى وى  ،هېهههواد او د ه هههه ازادت د ويهههاړ لهههوړو څوکهههو تهههه
رسېدلي ،دغه وياړته تر رسهېدو وروسهته د روسهيي خلکهو اسهتازوته،
روسي انسهان تهه ،لکهه ديهوه روس پهه څيهر نهوره اړتيها نهه ليهدل کېهده ،د
ولسي جګړې استازت ته له مرګه پرته بل هېس څهه او ههېس چهاره پهات نهه
وه .ه ه مړ شو.
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پېيههر لکهههه چهه تهههل همداسهه وت ،د ټولهههو ه ههو جسهههمي او روحهههي
ستونزو در ندوالي چ د اسهارت پهه وخهت که ليهدلی وو ،يهوازې ه هه
وخت احساس کړ چ دغه ستونزې او محروميتونه پاى ته ورسېدل .تهر
ازاديدو وروسته  ،ه ه د اريول ،يهارته راغهي او تهر راتګهه درې ورځه
وروسته ي چ کله دکيف يار ته دتل تکل وکهړ ،ناروغهه شهو او درې
مياشت د ناروغن په بستر که پهات شهو .داکترانهو ويهل چه (دلهفرا
دکيسهه ) پههه نههاروغ اختههه شههوى دى ،خههو داکترانههو وينههه يهه تههرې
واخېسته ،دارو درمل ي ورکهول او تهر ه هه پهورې د ه هه تهداوت کولهه
چ روغ شو.
ټول ه ه څه چ پر پېير راغلهي وو ،لهه اسهارته  ،تهر ازاد او بيها تهر
ناروغن پورې  ،هېس يوه هم پر ه ه کوم اغېز نه کړى .ه ه ته يوازې خړه
هههوا ،غمړلههي بارانونههه ،کلههه واوره او کلههه لههه اوريههته پرتههه بههل څههه نههه
ورياديدل .په زړه که پراتهه غمونهه  ،دپښه او تخهرګ درد ،دبهدمرغن
غمړل خاطرې او د خلکو زوريدن ورياديهدې  .د جنراالنهو او افسهرانو
له ګبڼهن نهه ډکه پويهتن ورياديهدې ،دګهاد او څهو آسهونو د الس تهه
راوړلو لپاره خپله هله ځله او ترټولهو نهه المهمهه پهه ه هه وخهت که د
تفکر او احساس لپاره د استهداد نه لرل ،ورياديهدل .د خپله آزاد پهه
ور ه ه دپيتيا رستوف مړى وليد .په هماغهه ور ه هه لهه دې خبهر شهو
چ سرداراندرې د بارادينو تر جګړې يهوه مياشهت وروسهته ههم ژونهدى
او دا څوموده وړاندې د ياروسالو په يار ک د رسهتوفيانو پهه کهورک
مړ شوى دى.
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په ه ه ور چ کله دينيسوف دغه خبر پېير تهه وايهه ،پهه دې ګمهان
چ پېير ال پخوا د خپل يځ ايلن له مرګه خبر دى ،د ه

يادونهه يه

هههم کههړې وه .دغههه ټههول خبرونههه او پېښ ه  ،ه ههه وخههت پېيههر تههه عبيهه
برېښېده .ه ه داس انګېرله چ دى نه شي کوالى په دې ټولو خبرو پوه
شي .په ه ه ور  ،دده يوازينن هيله دا وه چ څهومره ژر کېهږت لهه دغه
سيم نه چ انسانان يو بل په ک وژني الړ شهي او چېرتهه سهترګ پنهاه
او آرام وکړت .ده هيلهه يه لرلهه چه آرام وکهړت او د ه هه څهه پهه اړه فکهر
وکړت چ ده ته عبي و اونوت پې

شوت دت ،خو همهدا چه د اريهول

يهار تهه ورسهېد ،ناروغههه شهو .کلهه چه لههه خوبهه راوي

شهو ،ه هه خپههل

څنل ته له مسکوه راغلي دوه تنهه ناسهت چهوپړان وليهدل دغهه دوه تنهه،
تيرنته او واسکا وو .مشر سردار چ د ايلي په سيمه ک اوسېده هم له
دوى سههره وو .دوى همههدا چه دپېيههر لههه آزاد او نههاروغن نههه خبرشههوت
وو ،ځان ي ددې لپاره ه ه تهه رارسهولی و ،چه د ه هه پالنهه او درملنهه
وکړت.
پېير د خپل رغيدو پهه مهوده که هڅهه کولهه کهرار کهرار ځهان د ه هو
خيههالونو لههه اغيههزه چه پههه دې څههو مياشههتو که د ه ههه پههه عههادتونو بههدل
شوت وت وو ،وژغورت او په دې ډاډه شي چه سهبا تهه يه څهوک کهوم
خواته په زور لږديدوته نه اړوت ،څوک به بيا تود بستر نهه تهرې اخلهي او
هههرو مههرو بههه سهههارنن ،غرمنههن او مايههامنن ولههرت .خههو ه ههه تههر ډېههرې
مودې پورې ي ال په خوب ک هم ځان هماغه شان په اسهارت که ليهده.
دغه راز کرار کرار پېير پهه دې خبهرو سرخاللهېده چه سهرداراندرې او
دده يځه مړه شوت دت او فرانسويان تاال واال او مات ي خوړل ده.
دآزاد خويون احساس ،ه ه ب سهارى سهپېڅلی احسهاس چه د
انسههاني غريههزې ،نههه جالکېههدونک برخههه ده او لههه انسههانه نههه ي ه څههوک
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اخېستی نه شي ،دا ه هه څهه و چه ده دلهومړت ځهل لپهاره لهه مسهکوه تهر
وتلو وروسته احساس کړت و  .،دغه احساس دنهاروغن او لهه نهاروغن
نههه درغيههدو پههه مههوده ک ه دده روا پالههه .ه ههه دې تههه حيههران و چ ه دغههه
روحههي آزادت لههه بهرنيههو پېښههو سههره هههېس اړيکههي نههه لههرت ،ه ههه دا هههم
انګېرله چ دغه آزادت ګواک ب پروا خهو پهه پهرتمين ډول ،پهه بهرنيهو
ازاديو ګاهل شوې ده .پېير په ه ه يار ک يوازې او چور پهردى پهردى و
او هېس پېژندګلوت ي نه درلوده .هېس چا ،له ه ه نهه ،نهه څهه غويهتل او
نه ي چېرې لېږه .هر څه چ ده غويتل اوس ه ه درلودل .د يځ پهه اړه
د ه ه ټول پخواني خيالونهه چه دى يه زوراوه  ،نهور نهه وو ،ځکهه ه هه
يځه نور ،نه وه .کله چ دخوږې او مزناک شهورا ميهز ده تهه جوړيهده او
ي ا کلهه بهه چه پهه پهاک او سهپېڅلي بسهتر که غځېهده او يها بهه چه کلهه
ورياد شول چ دده د يځ او د ه ه فرانسهوت کيسهه پهاى تهه رسهېدل
ده ،ه ه به له ځانسره وويل :
آ څومره يه ! آ څومره خوندور !او د خپل پخواني عادت له مخ ي خپل ځان نه پويتنه کوله:
 نوڅنګه ؟ نو څنګه به کوم ؟او سمدالسه ي خپله ځانته ځواب وايه:
هېس ! هس ژوند به کوم ،ا چ څومره يه ده.ه ه څه چ پخوا دى زووراوه ،ه ه څه چ دى تل د ه ه پهه لټهه که
و ،ه ههه څههه چ ه دده دژونههد موخههه و ،نههور دده لپههاره شههتوالي نههه درلههود.
دژوند دغ نا څرګندې موخ اوس په تصادفي توګه نه يوازې په دغه
شېبه ک  ،شتوالي نه الره ،بلک ده داسه انګېرلهه چه دده دغهه موخهه
نه شته او شته والي ي ناشونی دى .نور ددغ موخ نشهتوالي ه هه تهه
د آزاد ه ه پوره احساس ورکاوه چ د ه ه نيکمرغي ي جوړوله.
5٠۹5

ه ه اوس کومه موخه نه شوه لرالى ،ځکه چه اوس ه هه ايمهان الره.
دا ايمان نه په ده يا ه ه ،يا په دې قانون او يا ه

قاعدې ايمان ،يها پهه

کومه خبره يا اندېښن ايمان ،ه ه پر خداى ايمان درلود.
تر دې نه پخوا ه ه خهداى پهه خپلهو موخهو که لټهاوه  .ددغه لتهون
موخه يوازې د خداى لټونه وه ،خو داسارت په وخت ک ه ه ناڅاپه ،نه
ددنيهها يهها داندېښههنو او اسههتدالل لههه مخ ه  ،بلکه مخههام داحسههاس او
شهود له الرې ،پر ه ه څه چ ده ته ال پخهوا دده مينځه پهه خهورا سهاده
ژب ويلي و ،ايمان راوړ:خداى ،ه ه دى خداى .ه ه هرچېرې دى.
ه ه په اسارت ک په دې پوه شهو چه خهداى پهه کراتهايوف که  ،تهر
ه هه خهداى نههه چه ماسهونيان يه دنهړ دسهتر جههوړونکي او مهمهار پههه
توګه مني ،لوى ،ب پايه او په تصور ک نه ځايهدونکی دى .ه هه د ه هه
چا په شان احساس درلود چ کوم ورکه ي لرې لرې دګرځېدوپه حال
ک تر خپلو پښو الندې پيدا کړت وت .ه ه په خپل ټول عمر ک  ،دده په
شا او خواک خلکو نه ،کوم لوړې خواته کتل ،حال داچ لوړ کتل پهه
کار نه و ،ده بايد يوازې خپل مخ ته کتلي واى.
ه ه پخوا تر دې ،ه ه ستر ،ب پايه او دع ل له تصور بهرڅهه ،ههېس
چېرې ليدلی نهه شهو .ه هه يهوازې دا احساسهوله چه دغهه شهان څهه بايهد
يوچېرته وت .ده ه ه لټول ،ده ځان ته نېږدې مفهاهيمو که لهه لنه پار ،
وړکتوب  ،سپکوالي او ب مهنی ي نه پرته بل څه نه ليدل.
ه ه ځاتنه يوه لرې دنيا جوړه کهړې وه .ده هلتهه لهرې ورکتهل .هلتهه تهه
چ دغه واړه دنيايي څه د خيال پهه لهړو که ورکېهدل او ده تهه پهه هماغهه
ک هههه سهههتر او به ه پايهههه برېښهههېدل .ده تهههه اروپهههايي ژونهههد ،سياسهههت ،
ماسهههونوالي ،فلسهههفه او لهههه انسه هانانو سهههره مرسهههته ،ټهههول پهههه دې ډول
برېښېدل او هماغهه وخهت او هماغهه شهېب چه ده د خپلهو نيمګړتيهاوو
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شېب ګڼل  ،د ه ه ع ل  ،ه ه لرې او له تصوره وتلي څه ته الره موندلهه
او هلته ي هم لهه لنه پار  ،دنيهوت او به مهناتوبهه پرتهه بهل څهه نهه شهو
مونهههدالى ،خهههو اوس ده دا زده کهههړت و چه ه سه هتروالي ،ابهههديت او به ه
پايتوب په هرڅه ک وويني او پيدا ي کړت .داطبيهی خبره ده چ ه هه
دا وويني .او ددې لپاره چ ددغهه لهرې ليهدونکي څهه نهه خونهد واخلهي،
بايد ه ه لرليد (دوربين) چ ده د نو رو له سره پورته په ه هه که کتهل،
لرې واچهوت او پهه خويهن خپهل شها اوخواتهه  ،تهل بدليهدونکي ،سهتر،
ابدت ،اوله تصهوره ،وتلهي او به پايهه ژونهد تهه وګهورت ،څهومره چه ده
نېههږدې ه ههه تههه کتههل ،پههه هماغههه ک ههه دى آرامههه اونيکمرغههه و .ه ههه
وحشتناکه پويتنه دڅه لپاره ؟ ه ه پويتنه چ تر دې نه مخکه بهه يه
دده هن راپرزاوه ،نور نو ه ه له ځانه ،نه پويتله .اوس دا پويتنه دڅهه
لپاره وه ؟ د ه هه دزړه پهه تهل که ځهواب چمتهو و:ددې لپهاره چه خهداى
شهته ،ه ههه خهداى چه د ه هه لههه ارادې پرتههه ،دانسهان يههو ويښهته هههم لههه
سره ،لويدالى نه شي.
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٠۹
دپېير پهه کهړو وړو که څهه کهم ههېس بهدلون نهه و راغلهی .د ه هه بشهره
هماغه شان و ،لکهه پخهوا چه وه .ه هه لکهه دپخهوا پهه شهان پريشهانه او
داس برېښېده چ دده ترمخ له تيريدونکو پېښو نهه چېهرې لهرې  ،پهه
نورو او ځانګړو خيالونو ک ډوب دى.
د ه ه دپخواني او اوسني حالت توپير په دې ک و چ پخهوا بهه يه
تر مخ تريدونکو پېښو او کړو ته کتل ،خهو ه هه بهه يه نهه ليهدل ،ه هه
څه به ي چ ده ته ويل ،ه ه به ي نه اوريدل ،دردونک ګهونځ بهه يه
پر تندى راخورې شوې او داسه برېشهېده چه هڅهه کهوى  ،خهو نهه شهي
کوالى ،له ده لرې کوم والړ څه ته وروګورت.
ه ه اوس هم ،ه ه څه هېرول چ ده ته به ويهل کېهدل او ه هه څهه چه
دده ترمخ تيريدل نه ي ليدل ،خو اوس ي له ملنه و سهره پهه مهل يهوې
موسکا دايودله چ دده تر مخ هر تيريدونکي څه ويني او هرڅهه چه
ده ته ويل کېږت ،ه ه اورت ،خو سره له ه ه هم دا يکاريده چ چور بهل
څه ته ګورت او غوږ ي چور بل خواته دى .پخوا که څه هم ه هه بدمرغهه
خو مهربانه برېښېده .نو له همدې کبله خلکو له ه ه نه د لرې کېدو هڅهه
کوله .اوس ي دخوين  ،ژوند بښوونک موسکا پر شهون و خهوره و او
له خلکو سهره دخواخهوږ لېوالتيها يه پهه سهترګو که ځلېدلهه .ه هه لهه
ځانه پويتنه کوله :
ايا دا نور خلل هم دده په شان نيکمرغه دت او کنه ؟نوځکه خلکو له ه ه سره له خبرو اترو نه خوند اخېست.
پخوا ه ه ډېر غږيده او په غږيدا ک په قهريده ،نورو ته ي لهږ غهوږ
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ونيههو خههو اوس خههورا لههږ غږيههده او داوريههدلو زغههم يه هههم پيههدا کههړى و،
داس چ خلکو آن په خورا لېوالتيا ه ه ته خپل رازونه ويل.
مشره شهزادګن چ هېڅکله پېير ورته ګران نهه و ،دبهوډا ګهراف تهر
مرګه وروسته ي ځان د ه ه منت باره ګاههه او لهه دې کبلهه يه د ه هه پهه
وړاندې په زړه ځانګړى احساس پيدا شهوى و .ه ه د اريهول يهار تهه تهر
راتل نه لن ه موده وروسته په ډېهرې حيرانهن او تهبه دې تهه پهام شهو
چ ( ه ه اريول ته ددې لپاره راغلهی و چه دپېيهر لهه خوالهه دوى سهره د
ټولو نادودو سره سره ،دناروغن په وخت ک د ه هه پالنهه وکهړت)پېيهر
ورته ګران دى  . . .پېير د شهزادګن دزړه دالس تهه راوړلهو لپهاره ههېس نهه
کول او يوازې ي پهه ځيهر ځيهر يه ه هه څارلهه .پخهوا شههزادګن داسه
احساسوله چ دې ته د ه

کتل لهه به پروايهن او څهه ملنه و سهره مهل

دت ،نو ځکه د ه ه په وړاندې به ي هم لکه د نورو په شان تندى تريو او
د خپهل ژونهد او طبيهههت ترخه خهواوې څرګنههدول  ،خهو اوس بههرعک
ه

داس انګېرله چ ه ه ګواک آن ددې د ژوند رازمن اړخونه لټوت

او زړه تههه ي ه دالرې دپيههدا کولوپههه تکههل ک ه دى .ه هه لههومړى پههه نههه
ډاډمنههه توګههه  ،ه ههه تههه کتههل خههو وروسههته ي ه پههه خههورا خواخههوږ او
مهربانن د خپل طبيهت رازمن ځانګړتياوې ه ه ته راوسپړل.
آن خهورا ځيرکههو او چههاالکو کسهانو هههم نههه شهو کههوالى  ،د شهههزادګن
داس باور وګټي چ د ه

دځوانن ديو وختونهو يادونهه راوسهپړت،

ه ههه پههه خبههرو ي ه راولههي او خپههل رازونههو ورسههره ګ ه کههړت .دپېيههر ټولههه
ځيرکتيهها پههه دې ک ه ن ښههت وه چ ه ه ههه د خپههل روا د آرامههن لپههاره د
شههزادګن پههه کهرکبن  ،وال او د شهههزادګن والهي لههه غهروره پههه ډک زړه
ک ي انساني احساس راپاراوه.
شهزادګن په زړه ک ويل :
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 هوک !کله چ ه ه زما غوندې ديو خلکو تر اغيز النهدې وت ،خهورا خهورا
مهربانه انسان وت.
دپېير چوپړانهو ،ترنتهي او وا سهکا ههم ه هه بهدلون تهه پهام شهو چه د
دوى دبادار په کړو وړو ک راغلهی و .د ه هوى دې تهه پهام شهو چه پېيهر
خورا ساده شوى دى .ترنتی به چه کلهه لهه خپهل بهاداره کهالي وويسهتل .
کالي او بوټ په الس به يه ه هه تهه شهپه پهه خيهر ويله او پهه کهراره بهه د
وتلو دهڅ په لړ ک  ،دې ته سترګ پهه الره و چه بهادار خهو لهه ده سهره
دخبرو هيله نه لرت ،نو دپېير به دې ته پهام کېهدو او ه هه بهه يه دراوه او
خبرې به ي ورسره کول . .
ه ه به پويتل:
يه ! دا راتهه وايهه  ،تاسهو ځانتهه څنګهه ډوډ پيهدا
کوله ؟
او ترنتی به دمسکو دتاالن نه کيسه راپيل کړه .دخداى بښلي ګهراف
يادونه به ي راتازه کړل  .تر ډېره وخته  ،کوټ په الس به يه ن لونهه کهول
او کله به هم دپېير خبرو ته غوږ او له خپل بادار سره به ي لهه خواخهوږ
او نېږديوالي نه خوند اخېست .او دهمدې خوييو په څپو ک به لهه ه هه
نه ووت.
ه ههه ډاکتههر چ ه پېيههر ي ه تههداوى کههاوه او هههره ور بههه ي ه پويههتن
کول او څارن ته ورتهه .کهه څهه ههم د ډاکترانهو د عهادت لهه مخه يه دا
خپله ون ه ګڼله چ د داس سړى بڼه څرګنده کړت چ د ه ه دژونهد ههره
ګرانههه شههېبه د انسههاني ژونههد دسههاتن لپههاره ده ،ه ههه بههه پههه سههاعتونو
ساعتونو ،دپېير خواته ناست و .دناروغانو دنا ارامه اعصهابو دڅهارن
په لړ که يه ه هه تهه د خپله خويهن پهه تيهره بيها د يهځو پهه اړه خهوږې
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کيس کول .
ډاکټر ويل :
 ههوک ! خبهرې خههو لهه دغههه شهان سهړت سههره خونهد کههوت ،نهه داچهزموږ د سيم (واليت)ناروغانو سره.
په اريول ک څو فرانسوت اسيرانو ژوند کاوه .دغه ډاکټر ههم د ه هو
يو تن چ يو ايتالوت ځوان و  ،پېير ته راوست.
دغه ايتالوت ،پېيرته تل راتل پيدا کړ او شههزادګن بهه د ه هه پهه
ه واندو او احساساتوخندل چ دغه ايتالوت دخبرو په لړ ک  ،پېير تهه
څرګنهههدول .داسهه يهههکاريده چهه دغهههه ايتهههالوت يهههوازې ه هههه وخهههت د
نيکمرغن احساس پيدا کوت ،چ پېير ته ورځي ،لهه ه هه سهره غږېهږت
او ه ه ته د خپل تير ژوند ،خپله کهورني ژونهد او د خپله مينه پهه اړه
غږېهههږت او دفرانسهههويانو پهههه تيهههره بيههها د نهههاپليون پهههه وړانهههدې کرکهههه
څرګندوت.
ه ه پېير ته وويل :
که ټول روسان او يا لږ ترلږه د ه و يوه برخه تاسو تهه ورتهه واى  ،لههداس خلکو سره جنګېدل به چور کفر واى .تاسو دفرانسهويانو لهه السهه
څومره رنځ وليد ،خو تاسو اوس د ه و په وړانهدې هسه چه وړ ده ،ان
کرکه هم نه څرګندوى.
ايتالوت ،له پېير سره ځکه داس لېوننلېوالتيا يودله چه پېيهر د
ه ه په زړه ک له ويرې سره مل  ،داس يوه احساس رالمسولی و چه د
ه ه ورځ د خورا غوره هيل څرګندونه ي کوله.
پههه اريههول کهه دپېيههر د اوسههېدو پههه وروسههتيو وختههو کهه  ،د ه ههه
پخواني ماسون ،ان يوال ګراف ويالرسکي دده ديدن ته راغهی .دا ه هه
څوک و چه پهه  ٠252کهال که يه پېيهر ماسهوني لهوژ تهه بدرګهه کهړى و.
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دويالروسکي مېرمن يوه ب ايه روسهي يهځه وه چه د اريهول پهه واليهت
ک ه ي ه لههوى نههوم او ډېههر جايدادونههه لههرل .ويالرسههکي ديههار د خههوړو د
برابرولو په اداره ک يوه موقته دنده لرله.
ويالرسهکي چه کلهه اريهول تهه د بيزاوخهوف( ،پېيهر) لهه راتګهه خبهر
شو ،سره له ه ه چ له ه ه سره يه دومهره نېهږدې پېژنهدګلوت نهه لرلهه،
ه ههه تههه ورغههي .لههه پېيههر سههره د ه ههه مينههه او خواخههوږت  ،د ه ههه کسههانو
خواخوږ او مين ته پات کېدل چ مهموال ي څوک په يوه ديته که
دچههها پهههه ليهههدو څرګنهههدوى .ويالرسهههکي پهههه اريهههول کهه خفتيهههان پسهه
اخېستی و او له دې کبلهه چه ه هه خپهل يهو سهيال يه پيهدا کهړى و ،پهه
ليدو ي سخت خوشاله و.
د ويالرسکي په ډېهره حيرانهن دې تهه پهام شهو چه پېيهر لهه ريهتيني
ژونده شاته پات شوى او داس چ ه هه د ځانسهتاين او به غمهن پهه
رنځ اخته شوى دى.
ه ه وويل :
 تاسو خورا زيات په ځان ک ډوب شوت ياستئ.له دې خبرو سره سره .ويالرسکي تر پخوا نه لهه ه هه سهره خواخهوږى
او مهربانهههه و او ههههره ور بهههه ه هههه تهههه ورتهههه و ،خهههو پېيهههر بهههه چه ه کلهههه
ويالرسههکي تههه کتههل او د ه ههه خبههرې بههه ي ه اوريههدې ،هههل پههل او پههه
حيرانن به ي دا فکر کاوه چ دى هم څو موده پخوا همداس و.
ويالرسههکي يههځه لرلههه ،ورنههن ي ه لرلههه ،د خپل ه يههځ ادارت اود
جايدادونو چارې ي کول  .ټول دغهه چهارې دده دژونهد خنه وت ،ه هه
ته ي په سپکاوت کتل ،ځکه د ه و د ټولو سرته رسهولو موخهه دده او د
ده دکورنن د ګټ او يه والي لپاره و.
پوځي ،ادارت ،سياسي او ماسوني خيالونو ،د ه هه ټهول پهام ځانتهه
5٠۹2

ور اړولی و .پېير پرته له ه ه چه د ه هه دخيالونودبهدلون هڅهه وکهړت،
يا ه ه برحق او مالمت وګڼي ،په خپل پرلهه پسه  ،آرامه او لهه ملنه و
مل موسکا سره ي  ،ده ته ،د داس يوه آشنا اغيز ستاينه کوله.
له ويالرسکي ،شهزادګن  ،ډاکټر او نورو ټولوه و خلکو سهره چه
ده اوس ليدن کته لرله  ،ده داسه نهوې بڼهه پيهدا کهړې وه چه د ټولهو
مينهه او خواخهوږت يه ځانتهه را اړوله وه .او دا دده ه ههه اعت هاد و چه
هرڅوک حق لرت په خپله خويه او ډول فکر وکړت ،ه ه احسهاس کهړت،
خپههل ژونههد تههه وګههورت او پههه دې بههاور چه پههه خبههرو نههه شههو کههوالى دچهها
ع ايد بدل کړل شي ،دا دهرچا خپل حهق دى  .دا ه هه څهه و چه پخهوا بهه
ي دپېير زيات پام  ،آن تهر قهرکېهدو پهورې ځانتهه وراړوه  ،خهواوس لهه
نههورو سههره دده د خواخهوږ او ملګرتيهها بنسههټ جههوړاوه .د خلکههو تههرمنځ
اخههتالف او يهها دع ايههدو او يهها د ژونههد د ډول تههوپير پههه ده ک ه خويههي
رالمسوله او پر شون و ي له ملن و ډکه موسکا راخوروله.
په ورځنيو چارو ک  ،پېير ناڅاپهه دا احسهاس کهړه چه داسه څهه د
ه ه د کړو منځ پانګه شوت دت چ پخوا نه و.
پخههوا دپيسههو پههه اړه خبههرې او پويههتن  ،پههه تيههره بيهها لههه ده نههه ديههوه
ب اى سړى په توګه د پيسو غويتن چ تل او پرله پس لهه ده کېهدې ،
دى لېونتوب او سرسامن ته وسپاره .ه ه به له ځانه پويتل:
وري کړت ؟ او که ور ي نه کړت ؟ ه ه بهه حيهران و،
ويل به ي :
زه ي ه لههرم او ه ههه اړتي ها ورتههه لههرت .او ه ههه بههل بيهها
تره ه نه هم زياته اړتيا ورتهه لهرت .څهوک زيهات اړمهن دت ؟ کېهداى شهي
دواړه دوکه مار وت ؟
پخهوا بهه يه لههه دغهو سهتونزو د خاللههون ههېس الره مونهدالى نههه
5٠۹2

شوه او هرچاته ي ورکول  ،تر ه ه پورې ي ورکول  ،چ وې .د خپلهو
جايدادونو په اړه ي هم کټ مټ له همداسه پويهتنو سهره مخامخېهده.
کله به يوه ويل  :داس وکړه او بل به وايي چ نه هس يه ده.
خههو دى خپلههه دې تههه حيههران و چ ه ټولههو دغههو پويههتنو ده تههه کومههه
پريشاني او خوابدى نهه پيهدا کولهه .اوس پهه ه هه که داسه يهو قاضهي
راژوندى شوى و چ د داسه قوانينهو لهه مخه چه ده نهه پېژنهدل ،ههره
ستونزه آواروله او ورته ويل ي چ څه وکړت او څه ونه کړت.
ه ه اوس هم دپخوا په شان  ،دپيسهو او مهالي چهارو پهه وړانهدې به
پروا و ،خو اوس بېشکه دى په دې پوهېده چ کهوم کهار بايهد وکهړت او
کومه چاره ونه کړت .دده دغه نوى قاضی د يو فرانسوت ډګهروال د ه ه
غويتن په اړه و چ پېير ته راغلی و ،ه هه تهه يه د خپله اتلهوالن او
مېړان کيس وکړې او په پاى ک يه پهه خهورا سهپين سهترګن دڅلهور
زرو فرانکو غويتنه وکړه ه هه دا غويهتنه ددې لپهاره کهړې وه چه ه هه
خپل يځ او ماشومانو ته ولېږت .پېير  .له کوم سختن او پر ځان له
زور راوسههتو ن هه پرتههه ،ه ههه تههه ،نههه ،ويلههي و .وروسههته دى خپههل ځانتههه
حيران و چه څنګهه ده پهه اسهانن ه هه کهار کهړى دى چه پخهوا بهه ده تهه
خههورا ګههران برېښههېده ،خههو لههه دې سههره هممهالههه  ،کلههه چه ده فرانسههوت
ډګهروال تههه د پيسههو لهه ورکولههو ډډه کههړې وه ،ده تکهل کههړى و داريههول لههه
يههاره دخوځېههدا نههه دمخههه  ،پههه خههورا ځيرکههن ايتههالوت ځههوان دې تههه
وهڅوت ،ه ه پيس له ده نه واخلي چ ډېره اړتيا ورته لرت.
په عملي چارو ک دده د ورګ يدو بله نښه ،د خپل يځ د پورونهو
دپريکړو او دمسکو دکورونو او بهاغونو دبيها جوړولهو او نهه جوړلهو پهه
اړه  ،دده پريکړې وې.
ه ه ال داريول په يار ک و چ د ه ه دجايدادونو د چهارو چلهونکی
5٠۹۳

ده ته راغی او له پېير سره ي په ګ ه خپل حسابونه وکړل .د چارو دمشهر
چلوونکي دحساب له مخ دمسکو اورونو ،پېير ته دوه ميليونه روبله
په شا او خوا ک تاوان رسولی و.
د ه ه دجايهدادونو دچهارو مشهر چلهوونکی  ،ددغهه تهاوان لهه غمهه د
آرامن لپاره پېيرته ه ه حساب وړاندې کړ چ ددغهه تهاوان سهره سهره ،
ګټه نه يوازې لږه شوې نه ده بلکه زياتهه شهوې ههم ده  ،خهو پهه دې شهرط
چ دى د ګرافين (خپل يځ -ايلن) نه پات شوت پورونه چه دى يه
ورکولههو تههه اړ هههم نههه دى ،پههرې نههه کههړت .دغههه راز کههه دى پههه مسههکو او
دمسکو په څن و ک د خپلو کورونو او باغونو دبيا جوړون تهه چه پهه
کال ک له کوم ګت پرته اتيازره خرڅ لرت ،ډډه وکړت.
پېير په خوين سره وموسېد او وې ويل :
 هوک  ،هوک  ،همداس ده .هوک هوک  ،زه دغو شهيانو تهه ههېساړتيا نه لرم .زه ددغو کن والو له برکته له پخوا نه هم ب اى شوى يم.
خههو دجنههورت پههه مياشههت کهه لههه مسههکو نههه سههافيليچ راغههی .ه ههه
دمسکو د حاالتو او د ه و حسابونو په اړه ورته وغږيد چه دمسهکو او
دمسکو په څندو ک د ه ه دکورونو او بيا جوړولو لپهاره پهه کهار دت .د
ه ه له خبرو داس برېښېده چ ددغو کارونو چارې پوره چمتهو دت .لهه
دې سره هممهاله پېير له پيترزبورګه د سردارواسيلي اونورو آشهنايانو
ليکونه ترالسه کهړل .پهه دې ليهل که د ه ه د يهځ د پورونهو يادونهه
شوې وه.
پېيههر پريکهههړه وکههړه چهه دده دجايههدادونو د مشهههر چلههوونکي ه هههه
تګالره چ دده هم خويه شوې وه ،ب نتيب ده او دى بايد پترزبهورګ
تههه الړشههي .لههه يههځ نههه پههات سههتونزې آوارې کههړې او بيهها مسههکو ک ه
ميشت شي ،خو ه ه خپله په دې نه پوهېده چ دا کارونه دڅه لپاره دت
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؟ خو په دې ک ي شل الره چ ه ه بايد ترسهره شهي .دده دې پريکهړې
د ه ه ګټه څلور برابره راټيټه کړه ،خو ده دا احساسوله چه دا کهار بايهد
ونه شي.
ويالرنسکي هم مسکو ته روان و او دواړه پريکړه وکړه چه پهه ګه ه
الړ شي.
پېير په اريول ک د خپل تداو په ټوله موده ک دخويهن ،ازاد
او خوندور ژوند احساس کاوه ،خو کله چ ي دسفر په الره ک ځان پهه
ازاده فضهها که وليههد ،پههه سههلګونو نههوې څېههرې ي ه ليههدل او د ه ههو پههه
ليهدو د ه ههه احسههاس الپسه پيههاوړى شههو .ه ههه دسهفر پههه ټولههه الره که
ديوونځي د ه ه زدوکوونکي په شهان خويهي کولهه چه رخصهت شهوى
وت .د ټولههو څېههرې ،دګاډيوانههانو ،ننههدارچيانو پههه الره يهها پههه کلههي ک ه
دبزګههرو کليوالههو  ،ټولههو او ټولههو څېههرو ،ه ههه تههه نههوې مهنههی لرلههه .دده
ترڅنل د ويالرسکي شتوالي او له اروپا نه د روسهي د بېرتهه والهي او
د خلکو د ناپوه په اړه د ه ه خبرو دپېير خويي الپس زياتوله.
هلته چ ويالرسکي ،دمرګ نښ ليدل  ،پېير به هلته د ژونهد غيهر
مهمولي پياوړتيا او ژورې نښ ليدل  .ه ه پياوړتيا چ دغه يهو ملهت
او خلههل ي ه پههه ه ههو واورو ک ه راژونههدت او يههو مههوټي کههول .ه ههه لههه
ويالرسکي سره ناندر نه کول او داس ي يودله چ ګهواک د ه هه
خبره مني ( ځکه ه ه ظاهرت ملګرتيا له ب پايه شخړو او ناندريو غهوره
ګڼله)ه ه به په خوين ،ه ه ته موسېده او ه ه ته به غوږ غوږ و.
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٠٠
لکههه ه ههه شههان چ ه ګرانههه ده وويههل شههي ،ول ه مېږتانههه ،لههه خپل ه
خههاورين ورانه ځههال نههه کههوم پلههو او چېرتههه پههه تلههوار دت .يههوه ډلههه څههه
خځل يا هګناو يا دمړو مېږتانو مړت له ه ه ځايه کشکاږت او بله ډلهه
بيا بېرته ځال ته ور روان يه  ،دڅهه لپهاره دوى سهره ټکرېهږت .يهو لهه بلهه
مخ ته کېږت ،ډغرې سره وهي ،همدغه شان نه شو کهوالى ووايهو کهوم
الملونه د فرانسويانو له وتلو نه وروسته  ،روسان دې ته اړ کړت وو چه
دمسکو نوت ځاى ته ډله ډله ورستانه شي ،خو بيا هم هماغه شهان چه د
دانو د جالو په شها او خهواک دتيتهو پرکهو مېږتنهو تهه ګهورو ،ددغهو به
شههمېره مېږتنههو لههه ټينګههار ،هڅههو اوهانههده پههوهېږو چ ه د ه ودځههال د
ورانن سره سره چه د ه هو پهه کنه والو که يهوازې د ځهال نښه پهات
وې .مسکو هم د اکتوبرپه مياشت ک  ،سره له ه ه چ نهه چهارواکي پهه
ک ه پههات وو ،نههه م دسههات او نههه دلمههانځن د اړتيهها وړ وسههايل  ،نههه د
خلکو شتمنن او نه کورونه ،خو بيا هم مسکو هماغه ګڼه ګوهه درلوده،
ه ه هماغه شان مسکو و ،د اګست دمياشت مسکو (تر جګړې مخک
مسکو) دمرموزو ،سترو او نه راپرزيدونکو شهيانو نهه پرتهه  ،هرڅهه پهه
کن والو بدل شوت وو.
ه ه لمسون چ خلل يه دفرانسهويانوتر وتلهو او لهه دوى نهه ددغهه
يار د پاکېدو نه وروسته ،له هرې خوانه دمسکو پلو ورتل تهه پهارول،
بېالبېههل او ځېن ه ځههانګړت داليههل وو چ ه پههه لههومړى سههر ک ه ي ه چههور
ځناور وزمه بڼه او ځانګړتيا لرله ،يوازې يو شي و چ ه وى ټول ي پهه
ګ ه دغ چارې ته لمسول او ه ه ،ه ه ځاى ته تل و چ پخهوا مسهکو
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نوميهده او ددې علهت ههم دا و چه دوى وکهوالى شهي هلتهه خپهل کهار تهه
دوام ورکړت.
يوه اونن وروسته په مسکو ک د ميشتو خلکو شهمېر پهنځل

زرو

تنهو او دوې اونهن وروسهته د ه هو شهمېر پنځهه ويشهت زره او همداسه
ور په ور زياتېدل او زياتېدل .ددغو خلکو شمېر د  ٠2٠۹کال په منهي
ک دومره زيات شو چ د ه و شمېر په  ٠2٠5کال ک پهه مسهکو که لهه
ميشتو ه و نه واويت.
ه ه لومړني روسان چ مسکو ته ورسېدل  ،ه ه دفينڅګراد نهومي
پو قوماندان او دمسکو دګاون و کليوکليوال او مسهکويان و چه لهه
يههاره تښههتېدلي او دمسههکو پههه شهها او خههوا که پههټ شههوت وو ،کلههه چ ه
روسان کن واله مسکو ته راستانه شول .وي ليدل چ يهار تهاالن شهوى
دى .نههو دوى هههم پههه غههال او تههاالن پيههل وکههړ ،ه ههوى هههم ه ههه څههه تههه چ ه
فرانسويانو کهړت وو ،دوام ورکهړ .کليهوال بهه لهه خپلهو کراچيوسهره ددى
لپاره راتلل  ،چ دمسکو په ورانو کن والهه کورونهو او کوڅهو که ټهول
پات شيان کلي ته يوسي .قزاقانو چ څه موندل  ،ه ه ي خپهل پهو تهه
رسول ،د کورونو خاوندانو هر ه ه څه چ هرچېرې او په نهورو کورونهو
ک موندل ،په دې پلمه چ دا د دوى دت ،خپلو کورونو ته وړل.
لومړيو تهاالنګر او داړمهارو پسه  ،نهور تهاالنګر او داړمهار ،دويمهو
پس درېيم ډل را روان وې او ور په ورا د ه و شهمېره زياتېهده .د
داړمارو د شمېر زياتېدو سره ،غال او تاالن هم ګرانيدل او ځهانګړې بڼهه
ي موندله.
که څه هم پر مسکو د فرانسهويانو د ولکه سهره ،يهار لهه خلکهو ته
شهههوى و ،خهههو ديهههوه ژونهههدت يهههار ټهههول ځانګړتيهههاوې او الهههول لکهههه:
سهههوداګرت ،کسه ه او کهههار ،قيمتهههي راکهههړه ورکهههړه ،دولتهههي ادارې او
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مذهبي کړه وړه په خپل ځاى پات و .که څه هم دغه ځانګړتياوې له کهاره
لويدل وې ،خو ت

په نوم ي دوام درلود .دوکانونه  ،غرف  ،م هازې،

ګادامونههههه ،بازارونههههه او زيههههاترې فههههابرېکي ،کارخههههان او تخنيکههههي
دوکانونه ټول او ټول پهر خپهل ځهاى وو .مهاهن ،پهرتمين قيمتهي کورونهه
چ له غوره او قيمتهي پرتمينهو کهاليو او کپهړو نهه ډک وو .روغتونونهه،
زندانونه ،دولتهي ادارې ،وړې او لهوي کليسهاوې  ،ټهول پهر خپهل ځهاى
وو .څههومره چ ه پههه دې يههار ک ه د فرانسههويانو ميشههتيا اوږديدلههه  ،پههه
هماغه ک ه د يارت ژونهد دغهه نښه لهه منځهه تلله او آن تهر دې چه پهه
پاى ک  ،داس تباهي راغله چ له يو تاالن شوت مرګني ډاګه پرتهه بهل
څه پات نه شول.
څومره چ فرانسوت تاالن دوام پيدا کاوه ،په هماغه ک هه دمسهکو
ب ايان او شتمن تاالن کېدل ،خو دتاالنګرو توان هم راکمېده.
دروسههانو تههاالن چه د روسههي د پالزمېنه د النههدې کېههدو سههره مههل
پيل شوى و ،څومره چ زياتېده او دوام ي پيدا کاوه  ،په هماغهه ک هه
د تههاالنګرو شههتمي زياتېههده او لههه ه ههه سههره دمسههکو شههتمني او ديهارت
ژوند نښ پراخېدې او زياتېدې.
لهه شههوکمارو او داړمههارو نههه پرتهه  ،د خلکههو نههورې بېالبېله ډله  .د
کورونو خاوندان ،روحانيون ،لوړپوړت او کمکي چارواکي ،سهوداګر،
کسههبه کههار ،کليههوال بزګههر پههه ډول ډول خيههالونو اوتکلونههو ک ه  ،څههوک
دولتي کارته د تل په هيله ،څوک هس دليدن پلټن او څوک د خپلو
حسابونو لپاره هرڅوک له هره پلوه ،لکهه وينهه د زړه مرانهدو تهه پهه تکهل
ک وو.
يوه اونن وروسته ه ه کليوال بزګر چ له خپلهو ګهاډيو سهره لهه يهار
نه دڅه وړلو په هيله راغلي وو ،دچارواکو له خوا ونيهول شهول او دې تهه
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اړ کههړل شههول چه پههه خپلههو کراچيههو او ګههاډيوک ل هه يههاره مههړت دبانههدې
وباسهي .نههورو کليوالهو چه د خپلهو انه يواالنو دغهه ناکههامي واوريههده ،
خپل غنم او وړه ي رابار او مسکو ته د خرڅالو لپهاره راوړل .ه هوى پهه
خپههل منځههن سههيالن که قيمتونههه داسه راټيههت کههړل چه لههه پخوانيههو
نرخونو نه هم ټيټ و .دخټګرو او ترکاهو ډل  ،هره ور د ي خهوار او
غريبن دپيداکولو په هيله ،يار ته راتلل او ديار په هره سيمه ک نهوې
ودانن راپيدا او کن وال ه هه بيها جوړيهدې .سهوداګر او کسهبه کهارو،
خپل کارونه او راکړه ورکهړه پيهل کهړه .پهه سهويو او نيمهه ورانهو کورونهو
ک هوټلونه او سماوارونه جوړيدل .په روغو پات شهويو کليسهاوو که
روحانيونو لمانځن پيهل کهړې وې ،ځېنهو دکليسهاوو سهپېڅلي مالونهه
او شههمايل بېرتههه کليسهها تههه راوړل .مامورينوخپههل ميزونههه او لههه پههاهو او
دوسههيو ډک ه المههار پههه خپلههو وړو وړو کوټههو ک ه ځههاى پههر ځههاى کههول.
لوړپوړو چارواکو او پوليسو له فرانسهويانو نهه ترتېښهت پهات مالونهه
په خلکو ويشل .د ه و کورونو خاوندانو چ د نورو کورونه او کپهرت د
دوى په کورو ک راټول شوت وو ،دا ګېل او مان کول چ څوک حهق
نه لرت دغه ټول دکرملين ماهن ته ولېږدوى .ځېنو نورو ګيل کول چه
فرانسويانو له څو کورونو نه غال شوت کالي په يوه کورک راکوټه کړې
او دا به له انصها فه لهرې خبهره وت چه ددوى پهه کورونهو که دغهه راټهول
شوت کالي ،ددغه کور خاوند تهه پرېښهودل شهي ،پوليسهان يها يهکنځل
کېدل او يا هم ب ې ورکول کېدې چ د سوځېدل شويو شيانو قيمهت پهه
لسهاوو برابره زيات وليکل شي يا ه هوى لهه دولتهي خزانه نهه مرسهت
غويت او ګراف رستوپ ين خپل اعالمي خپرول .
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٠2
پېههر ،دجنههورى پههه پههاى که  ،مسههکو تههه راغههی او د خپههل جههوړ پههات
شوى کور په يوه ګويه ک ديره شو .ه ه دراسهتوپ ين ليهدو تهه ورغهي
او خپل څو تنه نور آشنايان ي چ مسکو ته راستانه شهوت وو ،وليهدل.
ه ه د راتل په درېيمه ور تکل وکړ چ پترزبهورګ تهه الړشهي .ټولهو د
برت لمانځنه کوله او .پالزمېن په کن والو ک دژوند شور اومستي په
خوريدو وه .ټول دپېير په ليدو خوشهاله و ،ټهول د ه هه دليهدو لېوالهه وو
او ټولو هيله لرله ،له ه ه نه  ،پره ه دتيرو شويو پېښو پويتن وکهړت.
بېيههر د ټولههو ه ههو کسههانو پههه وړانههدې چه ليههدل يه دمينه او دوسههتن
احساس کاوه ،خو اوس ي ب ارادې له ټولو ه و خلکو سهره پهه اړيکهو
ک احتياط کاوه چ نه ي شهو کهوالى لهه چها سهره ،کومهه ژبهه يها وعهده
وکړت .ټولو ه و پويتنو ته چ له ده نه کېدې ،ه ه مهمه وې او کهه نهه
وې ،دسارت پهه توګهه  ،چېهرې بهه ژونهد کهوت ؟ ايها کېهداى شهي چه دى
خپل کورونو بيا جوړ او هلته ميشت شي ؟ ه ه څهه وخهت پترزبهورګ تهه
ځي او ايا ه ه به لندوق ه واخلي او ځاى ته به ي ورسوت ؟
ده به په لن ه توګه:
 هو ،کېداى شي ،زه فکر کوم او داس نور ځوابونه ي ورکول.ه ههه واوريههدل چ ه د رسههتوفيانو کههورنن د کسههترام بههه يههار ک ه
ميشهههته شهههوې ده ،خهههو دناتاشه ه يادونهههه پهههر ده نهههه راخوريهههدل او کهههه
راخوريدل هم ،ه ه ډېر پخواني او تت خواږه يادونهه وو .ه هه يهوازې دا
احساسوله چ ځان نه يوازې د ژوند له ستونزمنو شرايطو بلک له ه ه
احساس نه چ ده ته ګواک برېښيده چ ده پر ځان زغملي ،ازاد ګاهه.
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مسکو ته د خپل راتل په درېيمه ور ي له دربڅکويا نهه واوريهدل
چ  ،شهزادګن ماريا په مسکو ک ده.
دسردار اندرې د مرګ او د ه ه د ژوند د وروسهتيو ورځهو زوريهدن
چ زياتره وخت به  ،د ه ه په خيهالونو که ګرځېهدې راګرځېهدې ،اوس
په نوت قوت د ه ه پر خيهالونو يرغهل وکهړ .ترغرمنهن وروسهته خبهر شهو
چ شهزادګن ماريا په مسکو ک ده او د فردفيژنکهي ،پهه کوڅهه که ،
په خپل کور ک چ ال جهوړ شهوى نهه دى اوسهي .پېيهر پهه هماغهه مايهام
ه

ته ورغي.
پېير ،د شهزادګن کور ته په ټولهه الره که  ،لهه سهردار سهره ،لهه ه هه

سره د خپل ملګرتيا ،له ه ه سره د خپلو مخالفتنو ،له ه ه سره د خپلو
کتنههو ،پههه تيههرې بيهها د وروسههت کتنهه  ،د ه هه کتنهه پههه اړه چهه پههه
بارادينو ک شوې وه ،فکر کاوه.
ايا ه ه به په هماغه حالت چ زړه ي له کرک ډک و ،مړ شوى يه ؟
ايا له مرګه دمخه به ه ه ته دژوند راز راسپړل شوى نه وت ؟
ه ه ته کراتايوف وريهاد شهو او د ه هه مهرګ .به ارادې يه دغهه دوه
کسان ي سره پرتله کړل .دغه دوه کسان سره له ه ه ټول توپيره چه الره
ي  ،ده

مينه لهه کبلهه چه ده لهه دغهو دواړو سهره لرلهه ،ده تهه دواړه

سره ورته برېښېدل ،دواړو ژوند کړى و او دواړه مړه وو.
پېير په خورا يه روحي حالت او غوره بڼه ،د زړې شههزادګن کورتهه
ورورسېد .کور له جګړې او اور نه روغ پات و ،که څه هم د ورانن نښه
ي په کورک ليدل کېدې ،خو د ه ه بڼهه هماغهه پخهوانن وه .ه هه بهوډا
چوپړ چ دپېير هرکلی ته راوتلی و ،داس برېښېده چه ګهواک وايهي
چ د شهزادګن شته والي دب نرمن نښه نه ده ،په خورا جهدت بڼهه يه
وويل :
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شهزادګن خپل کوټ ته تلل ده او مېلمانهه يهوازې ديکشهنب پههور مني.
پېير وويل :
 تاسو خبر ورکړﺉ ،کېداى شي وم مني.چوپړ ځواب ورکړ:
 اطاعت کوم ! تاسو مهرباني وکهړﺉ او ه هه دتصهويرونو کهوټ تههدرځئ.
څو دقي

وروسته چوپړ پهه داسه حهال که چه دوسهال ورسهره و،

بېرته راستون شو.
دوسال  ،د شهزادګن له نامه پېير ته وويل چ شهزادګن به ددې له
ليدو نه خورا خوشهاله شهي او کهه دى اجهازه ورکهوت ،لهه ههر ډول رسهمي
هرکلههي نههه پرتههه  ،مهربههاني وکههړت پههه پاسههنن پههوړ که د ه ه کههوټ تههه
ورشي.
شهزادګن د پاسني پوړ په يوه ټيټه کوټه ک چه يهوه شهمهه پهه که
لګېههدل وه ،لههه يههوې يههځ سههره چ ه تههورې جههام ي ه اغوسههت وې،
ناسته وه .دپېير دا په ياد و چ له شهزادګن سره تل يوه مينځه ګرځي ،
خو دا ي چ دغه مينځه څوک او څه ډول دى  ،په ياد نه و.
پېير په تورو جاموک ناست مېرمن تهه وکتهل او لهه ځانسهره يه و
ويل :
 دا د شهزادګن کومه خورلن ه وت.شهزادګن په چټکن پاڅېده او ه ه ته ي الس ور اوږد کړ.
وروسته له ه ه پېير ،د شهزادګن الس يکل کړ ،ه ه دپېيهر بدلهه
شوې بشرې ته وکتل او وې ويل :
 ګوره په څه حال ک سره ګورو !5٠٠2

ه ه پههه ټينګههار دپېيههر نههه سههترګ خپله خورلنه ې تههه ورواړوله ،
ديوې شېب لپاره ي ه ه حيران کړ او وې ويل :
-ه

په دې وروستيو وختونو ک تاسو ډېريادولئ  .،کلهه مهو چه

ستاسو دژغورن واوريهدل  ،ډېهره خوشهاله شهوم .دا يهوازينی يهه خبهر و
چ له ډېرې مودې وروسته مو اوريدلی و.
شهزادګن بيها ،خهو تهر پخهوا نهه پهه الپريشهانن خپله خورلنه ې تهه
وکتل او غويتل ي چ څه ووايي  ،خو پېير ي خبره ونيوه او وې ويل
:
تاسو ي تصور کوالى شي چ زه له ه ه نه هېس خبر نهه وم .مها فکهرکاوه چ ه ه وژل شوى دى .ما چ د ه هه پهه اړه څهه اوريهدلي دت ،ه هه
څه و چ  ،لهه نهورو مه اوريهدلي دت ،ه هه ههم لهه دويمه اويها درېيمه
خول نه .ما يوازې دا اوريدلي و چ ه ه د رسهتوفيانو لهه کهورنن سهره
دى ،خو دا چ څه حال لرت ،نه پوهېدم ،دا څه برخليل دى ؟
پېير چټل چټل او په لېوالتيا غږيده.
ه ه ناڅاپه د ه ه دخورلنه ې څېهرې تهه ځيهر او د ه ه څهارونک ،
مهربانه او له خواخوږ نه ډک غل ل ته ي وکتل او دې ته ي پام شو
چ ه ه ده ته ځيره ده .لکه تل چ دخبرو اترو په وخت ک احساسېږت،
خههداى خبههر ول ه ده احسههاس کههړه چ ه دغههه پههه تههورو جههامو ک ه يههځه،
مهربانه ،زړه سواندې او وياړمنه ده ،داس مهربانهه او وياړمنهه چه نهه
غواړت چ له شهزادګن سره دده د زړه خوال ته هېس مزاحمت نه کوت.
خو کله چ د رستوف د کورنن په اړه خپله وروستنن خبره وکهړه ،د
شهههزادګن ماريهها پههه تنههدى کهه د پريشانننښهه الپسهه راڅرګنههدې
شوې ،ه

بيا په تلهوار ،لهه پېيهر نهه سهترګ ه ه تورجهام يهځ تهه

ورواړول او وې ويل :
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 تاسو په ريتيا ه ه نه پېژنئ ؟پېير يو ځل بيا د شهزادګن خورلن ې ته ،د ه

رنهل الهوت ډنګهر

مه تههه ،تههورو سههترګو او عبيبه خههول تههه وکتههل .ده تههه دغههه کتههونک
سترګ  ،ډېرې خپل خو الپخوا هېرې شهوې ،داسه سهترګ چه دزړه
رايکونکو ستاينه ورته کمه وه ،ځېرې وې.
ه ه فکر وکړ:
 نههه ،نههه دا ناشههون ده ،دا جههدت ،ډنګههره ،رنههل الههوت او زړه شههوېبشره ؟ نه دمنلو نه ده ،دا ه ه نه ده ،دا به يهوازې د ه هه يادونهه وت ،خهو
په دې وخت ک شهزادګن ماريا وويل :
 ناتاشا !او ه ه خبره چ په ځيرمنو سترګو ،خهو پهه کهړاو ،داسه لکهه زنهل
وهل دروازه چ خالليږت .په يوې موسکا وغوړيده او ناڅاپه له دغه
پرانسهههتل شهههوت وره نهههه ،دپخهههوانن او هېهههرې شهههوې نيکمرغهههن وږم
راولګيد ،په تيره بيا ه ه وخت ده دغه وږم را خپور شو چ نهور نهو ده د
ه ه په اړه هېس فکر نهه کهاوه  .دا خهور شهوى وږم  ،راخهور او لهه ده نهه يه
پوره غېږ راتاو کړه .کلهه چه ه هه وموسهېده  .کلهه چه ه هه وموسهېده ،
نور پېير ته په دې اړه هېس شل پهات نهه شهو .دا ناتاشها وه او ه هه ده تهه
ګرانه وه.
پههه هماغههه لههومړې شههېبه ک ه پېيره ه تههه  ،شهههزادګن ماريهها تههه او
ترټولو نه غوره دا چ خپل زړه ته  ،ه ه راز راوسپړه چ په خپلهه ههم تهر
اوسه  ،دى ترې خبر نه و .ه ه له خوين او زورنک ويرې نه پرتهه ،تهل
سور شو .ه ه غويتل چ خپل هيبهان پهټ کهړت ، .خهو څهومره چه بهه ،
ه ههه د ه ههه دپټولههو لپههاره هڅههه کولههه ،ه ههه بههه الڅرګنههده اوڅرګنههده پههه
الڅرګندو خبرو او تورو ،ه ه ځاى تهه ه ه تهه او شههزادګن ماريها تهه،
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هر څه ويل چ ورته ګرانه ده.
پېير په زړه ک وويل :
 نه ،نه ،دا له دې کبله چ ماي هيله نه لرله.خو همدا چ غويتل ي له شههزادګن ماريها سهره پيهل شهويو خبهرو
تههه دوام ورکههړت ،بيهها يهه ناتاشهه تههه وروکتههل  ،تههر پخههوا نههه ال زيههات
سوروالی ي پر بشرې راخهور شهو او دخويهن تهر ټولهو سهترې ګبڼهن او
ويرې ي زړه ومروړه .له ه ه نه خبرې ګه ې وډې او پهه نيمهايي که تهرې
پات شوې.
پېير ،ناتاش ته پام شوى نه و ،نو ځکه ه ه دلته د ه

دليدو ههېس

هيله نه لرله .خو ه ه  ،ه هه ځکهه ونهه پېژانهده چه د دوى د جالوالهي پهه
موده ک  ،په ه

ک راغلي بدلونونه خورا زيات وو .ه ه ډنګره شوې

وه  ،رنهل يه تهل ژيههړ اويهتی و .خههو دا ه ههه څهه نههه و چه ه ههه يه دده
لپاره تر ناپېژدونک پورې بدله کړې وه ،پېير دراننوتلو سره سمدالسه
ه ه ځکه ونه پېژانده چ د ه

په څېره ک  ،له ه و سهترګوچ تهل بهه

له خوين ډک ځلېدونک ژوندبښونک ځهال خوريدلهه ،خهو اوس ده د
راننوتلو په لومړې شېبه ک ه

ته په کتو کتو ک ي نهه ه هه موسهکا

وليدلههه ،نههه ه ههه غل ههل ،يههوازې سههترګ وې ،او ه ههه هههم ځيرکهه ،
مهربان او له غمه ډکه پويتنيزې وې.
دپېير ګبڼن  ،نه پهر ناتاشها اغيهز وکهړ او نهه يه نها آرامهه کهړ ،بلکه
يوازې د ه

دحيرانتيا سب شوه ،ه ه حيرانتيا چ د ه ه څېره ي لږ

څه دپام وړ وځلوله.
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شهزادګن ماريا وويل :
ه ههه دلتههه زمهها مېلمنههه ده ،ګههراف او ګرافينههه هههم پههه دې ورځههو ک هراځي .د ګرافين حهال ههم خهورا خرابهه دى او ناتاشها ههم خپلهه ډاکتهر تهه
اړتيالرت  ،ه ه م په زور له ځانسره راوسته.
پېير ناتاش ته م ورواړاوه:
اياداس يوه کورنن به وې چ يو غم ونه لرت ؟تاسو پوهېږﺉ ،دا ټول ه ه وخهت پيهل شهول چه مهوږ يه لهه اسهارته
آزاد کړو .ماه ه وليد .څه تکړه زلمی دى.
ناتاشه ه هه تههه وکتهل او د ه ههه دخبهرې پههه ځهواب که يه  ،يههوازې
خپل سترګ برندې او ځلول .
پېير وويل :
 څه کوالى شو ووايو او څه مو کوالى شول چه تاسه ارامهه شهئ ؟هېس ! نه پوهېږو داسه غهوره ماشهوم چه دژونهد لهه مسهتن نهه ډک دى
ول ومرت ؟
شهزادګن ماريا وويل :
 هو ! زموږ په زمانه ک  ،ب له ايمانه ژوند ګران دى.پېير په تلوار ورزياته کړه:
هوک ! هوک ! دا ريتينی ح ي ت دى !ناتاشا په ځيرو سترګو پېير ته وکتل او وې پويتل:
 ول ؟شهزادګن ماريا وويل :
 څنګه ول ؟ ه ه څه په ياد لرل چ بلهه دنيها که مهوږ تهه سهترګه پهه5٠25

الره دت.
ناتاشا ،پرته له ه ه چ د شهزادګن ماريا خبره تر پايهه واورت ،بيها
ي په پويتنيز غل ل پېير ته وکتل.
پېير دوام ورکړ:
 له دې کبله چ يوازې ه ه څهوک بهه  ،ددغهه راز غهم او ويهر چه پهرمههوږ اوتاسه راغلههی ،زغههم وکههړت ،چه پههر خههداى ،پههر ه ههه خههداى چه
زموږ الريوونه کوت ،ايمان ولرت.
ناتاشه پهه دې هيلهه چه څهه ووايهي  ،شهون ې پرانسهت  ،خوناڅاپهه
خاموشه شوه .پېير په تلوار له ه

نه م واړاوه او له شههزادګن ماريها

نه ي د خپل ملګرت  ،د ژوند د وروستيو ورځو په اړه پويتنه وکړه .
دپېير پريشاني اوس پاى ته رسېدل وه ،خو داس ي انګېرله چه
د ه ه پخوانن ازاد هم نېږدې ټول له منځه تلل دت.
ه ه داس انګېرله چ اوس د ه هه پهر ههرې خبهرې او ههرو کهړو کهوم
قاضی والړ دى ،ه ه قاضي چ قضاوت ي د دنيا ترټولو خلکهو غهوره
دى .ه ه غږيده او له غږيهدا سهره هممهالهه يه پهه دې فکهر کهاوه چه پهر
ناتاش څه اغيزکوت .ه ه په ځانګړې توګه داس څه نه ويل چ د ه
خوچ شي ،خو هر ه ه څه چ ده ويل د ه

له نرره يه خپلهه د ه هه پهه

اړه قضاوت کاوه.
شهزادګن ماريا ،دتل په شهان پهه خهورا تلوسه د ه هه حالهت پهه اړه
کيسه پيهل کهړه چه څنګهه لهه سهردار انهدرې سهره ددې ديهدن وشهو ،خهو
دپېيه هر پويهههتنو ،د ه هههه بريهههد او نههها آرامهههه کتهههو او د ه هههه لهههه ګبڼهههن
ريږديدونک څېرې ،ه ه کرار کرار دې ته وهڅوله ،د ه ه  ،ه ه حالهت
چ دا خپله آن په خيال ک د ه ه له ياديدو نه ډاريده.
پېيهر ،پههه بشههپړه توګههه د شهههزادګن ماريهاخوا تههه ورخههم شههوى او پههه
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خورا تلوس ي ه

ته غوږ نيولی و او ويل ي :

 يه ،يه ،داس  ،هو ! ه ه آرام شو ؟ ه ه نهرم شهو ؟ او پهه دې توګههه ههه پههه خپههل ټههول قههوت سههره دزړه لههه تلههه ددې پههه لټههه و چ ه يههه سههړى
واوسي ،نوځکه ه ه ويريده . . .ه ه نه شو کوالى له مرګه وډار شي.
که ه ه کومه نيمګړتيا لرله  ،که لرله يه د ه هه  ،د ه هه سهرچينه پهه
ده ک نه وه ،ه ه له بل خوانه وې.
پېير وويل :
يه ،ه ه داس نرم او ارام شوى و ؟ه ه ناڅاپه ناتاش ته م ورواړاوه ،په داس حال ک چ د ه
اويکو ډکو سترګو ته ي کتل ،ه

لهه

ته ي وويل :

 دا څومره لويه نيکمرغي ده چ له تاسو سره د ه ه ديدن وشو. .دناتاش بشره ورېږديده ،يوه شېبه ي تندى تريو شو او سترګ يه
يههکته واچههول  .يههوه دقي ههه پههه شههل ک ه وه چ ه څههه ووايههي او کههه ونههه
وايي ،خو بيا ي له ګوګل نه په راپاڅېدونکي آرام غږ وويل :
 هوک ! دا لويهه نيکمرغهي وه ،پهه ريهتيا ماتهه نيکمرغهي وه .ه ههيوه شېبه چپه شوه او بيا ي وويل :
ه ه . . .ه ه . . .په ه ه شېبه ک چ زه ه ه ته ورغلم ،ه هه ههم همهداهيله لرله.
دناتاشه غهږ ورږديهد او مهات شهو ،ه هه تکهه سهره واويهته  ،سههري
راپورته کړ او ژر ژر ي خبرې پيل کړې:
کله چ موږ له مسکوه وخوځېدو  ،په هېس هم خبر نهه وو .مها دا زړهنه شو کوالى چ له چانه د ه هه پويهتنه وکهړم ،خهو ناڅاپهه سهونيا ماتهه
وويل چ ه ه زموږ له کاروانه سره دى .ما هېس تصور هم نه شهو کهوالى.
دا فکر م نه شو کوالى چ ه ه به څه حال لهرت ،زمها يهوازينن هيلهه دا
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وه چ ه ه ووينم او تر څنګهه يه و اوسهم .ناتاشها پهه غږيهدا غږيهدا که
ريږديده او سهتمېده .پرتهه لهه ه هه چه چاتهه پهه خپلهو خبهرو که دننوتهو
اجازه ورکړت  ،ټول ه ه څه ي چ هېڅکله دې چاته نهه ويهل ،ټهول ه هه
څههه چ ه د دوى درې اونيههزه سههفر پههه اوږدو او د يارسههالو پههه يههارک د
اوسېدو په موده ک پرې تير شوت وو ،ه وى ته وويل.
پېيهر لهه حيرتههه پهه وازه خههول ه ه تهه غههوږ و او لهه اويههکو پهه ډکههو
سترګو ي ه ه تهه کتهل .ه هه پهه داسه حهال که چه ه ه تهه غهوږ و،
ه ه ،نه دسردار اندرې او نه د ه ه څه په اړه چ ده تهه ويهل کېهده ،ديهوه
په اړه هم فکر نه کاوه ،ه

يهوازې ه ه تهه يه غهوږ نيهولی و او د ه هه

رنځ له امله ي پر ه ه زړه خوږيهده چه ددغه کيسه د ويلهو پهه وخهت
ک ناتاش اوس زغمه .شههزادګن ماريها چه دناتاشه ترڅنګهه ناسهته
وه او د ه ه زور لهه املهه چه د خپلهو اويهکو دتمېهدو لپهاره يه پهر ځهان
راوړ ،تندى يه ګهونځ برېښهېده او دلهومړت ځهل لپهاره يه لهه ناتاشه
سره د خپل ورور دژوند د وروستيو وروځو د مين داستان اوريده.
ه

دغه زورونکي ،خو له خوين نه ډک داستان ته ډېره اړتيا لرله.

ه ههه غږيههده ،خههورا وړې خبههرې ي ه پههه ډېههرې اوږدې بڼ ه د خپههل زړه
دپههټ راز پههه توګههه ويل ه او داس ه برېښههېده چ ه ه ههه بههه ،دغههه کيسههه
هېڅکله پاى ته ونه رسوت .ه

به يوه خبره بيا بيا تکراروله.

د دروازې لههه شهها د دوسههال غههږ واوريههدل شههو ،ه ههه پويههتل چ ه ايهها
نيکوالى جان کوالى شي ،دمخه ي لپاره راننوزت ؟
ناتاشا وويل :
 هوک ! خالل شوې  .،داده خبرې خالل شوې.د نيکوالى له راننوتلو سره هممهاله ،ه ه په چټکن پاڅېده ،داس
چ تا به ويل من ې وهي ،د دروازې خواته الړه . . .سر يه د پهردې شهاته
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په دړې ولګيد او په زګير وت ،زګيروت چ مهلومه نه وه ،له غمه او که
په دروازې د سر دلګيدو له امله و ،له کوټ نه ووته.
پېيههر ه ه دروازې تههه چه ناتاشهها تههرې وتله وه ،کتههل او پههه دې نههه
پوهېده چ ه ه په ټوله نړ ک ول يوازې پات شوې ده.
شهزادګن ماريا ددې کوټ ته د خپل واروه راننوتلو ته پا وراړولهی
و او وراره ته پام ه ه دغم له څپو راوويسته.
د نيکوالى بشره چ سخته د خپل پهالر ه ه تهه ورتهه وه ،دپېيهر پهر
زړه چ په دې وخت ک سهخت نهرم شهوى و ،داسه اغيهز وکهړ چه ه هه
سمدالسه نيکوالى جان يکل کړ ،په چټکن پاڅېد ،خپهل دسهتمال يه
راوويست او دکوټ خواته الړ ،ه هه غويهتل لهه شههزادګن ماريها سهره
مخه يه وکړت ،خو ه

 ،ه ه تل ته پرننښود او وې ويل :

نهه ،زه او ناتاشههه تههر درې ببهو پههورې هههم نهه ويههدې کېههږو ،مهربههانيوکړﺉ او کينئ .زه سپاريتنه کوم چ مايامنن جوړه کړت .تاسو يکته
الړ شئ ،موږ هم سمدالسه درځو.
مخک له ه ه چ پېير ووزت ،شهزادګن ه ه ته وويل :
 -دا لومړت ځل و چ ناتاش د ه ه په اړه داس غږيده.
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پېيههر يهه يههو لههوى او رويههانه خوړنتههون تههه بدرګههه کههړ .څههو دقي هه
وروسههته د ګههامونو غههږ واوريههدل شههو ،شهههزادګن او ناتاشهها کههوټ تههه
راننوت  .ناتاشا ارامه وه ،خو بيا هم د ه
ده

جدت او به موسهکا حالهت،

بشرې تهه راګرځېهدلی و .شههزادګن ماريها ،ناتاشها او پېيهر درې

واړو ،په يوه اندازه ه ه نا آرامه حالت احساسوه چ مهموال تهر سهپينو
او د زړه لههه کههوم نههه د ويههل شههويو خبههرو نههه وروسههته چاتههه پيههدا کېههږت.
دمخکنيو خبرو دوام ناشهونی و .د اپلتهو ويهل او د وجهدان نها ارامهي وه.
سکوت کول هم ځکهه بهد و چه  ،زړه خبهرې غويهت او چوپتيها يهو ډول
يه خبره نهه وه .ه هوى پهه پټهه خولهه ميهز تهه ورغلهل  .چوپړانهو لهه ميهز نهه
څوکن را لرې کهړې او د ه هو تهر ناسهت وروسهته يه بېرتهه ور وړانهدې
کړې .پېير د سړو خوړو ،دستمال وغهوړاوه او پهه دې هيلهه چه چوپتيها
ماته کړت ،ناتاشا او شهزادګن ماريا ته يه وروکتهل .ه هوى دواړو ههم
هممهالههه ه ههه تههه وروکتههل او د دواړو پههه سههترګو ک ه د ژونههد دخونههد
برېښنا او ه ه اقرار ځلېده چ له غم او وير نه پرته په ژونهد که خويهي
هم شته.
شهزادګن ماريا وپويتل:
تاسو خو ودکا څکئ ؟او په دې خبرې سره ي  ،د دوى ترمنځ لوېدل پرته پرده لرې کړه.
شهزادګن ماريا وويل :
دځان پهه اړه يهو څهه ووايهه .ستاسهو پهه اړه خهورا عبيبه او غريبهکيس کېږت.
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پېير له ملن و په ډکه موسکا چه نهور نهو ددې لپهاره عهادت خبهره و،
وويل :
 هههوک  ،ماتههه هههم زمهها پرعببههوالي خلههل هرڅههه او داس ه خبههرېوايي ،څه چ ما آن په خوب ک هم نه دت ليدلي .ابراموا ،مېلمه کهړم او
ماته ي ه ه کيس کول چ پرما شوت دت يا بايد شوې واى .ستيپان
ستيپاني هم ماته را زده کهول چه خنګهه بايهد خپله کيسه وکهړم .زمها
دې خبرې ته پام شوى چ څومره سهړى پهه زړه پهورې وت(زه اوس پهه زړه
پههورې سههړى يههم)ه ههو سههره ه ههه آرامههه وى) .هرڅههوک يه مېلمههه کههول او
خپل کيس ورته کوت.
ناتاشا وموسېده او غويتل ي چ کوم څه ووايي:
شهزاده ماريا زياته کړه:
 موږ ته ي سره وويهل چه تاسهو پهه مسهکو که دوه ميليونهه تهاوانکړى دت ،دا ريتيا دت ؟
پېير وويل :
 خو زه درې برابره ب اى شوم.کههه څههه هههم دپېيههر چههارې د ه ه د يههځ پورونههو او دکورونههو دبيهها
جوړلو اړتياوو ،ورژوبل کړې وې ،خوبيا ي هم ويل چ ګټهه يه درې
برابره شوې ده.
ه ه په زغرده وويل :
ه ه څه چ ما بېشکه ګټلي ،ه ه خپلواک ده چ . . .خو دې ته ي پام شو ،چ ددې خبرې دوام به ډېره ځانستاينه شهي، .
له خبرو ي ډډه وکړه. . .
کور موجوړوﺉ ؟هو ! سافيلچ همداس پريکړه کړې ده.5٠22

شهزادګن ماريا وپويتل:
 دا راته وواياست چ تاسو ال پهه مسهکوک وﺉ چه د ګرافينه ( ده ه يځه ايلن)له مرګه خبر وﺉ ؟
شهزادګن ددې پويتن سره جوخت ،ځکه تکه سره شوه چه دې دا
پويتنه سمدالسه د پېير له ه

خبرې نه وروسته وکړه چ وې ويل :

 له هرڅه نه خپلواک شوى دى.نو دې دا تصور وکړ چ ددې له دغ پويهتن بهه ه هه بهل تصهور تهر
السه کړت.
پېيههر داسه څرګنههده کههړه چه ګههواک دده آزاد تههه د شهههزادګن لههه
اشارې نه ،خپه شوى نه دى ،ه ه وويل :
 -زه له د ه

له مرګه په اريول ک خبر شوم ،تاسو ي تصور نهه شهي

کوالى چ دې خبر زه څنګه حيران کړم.
ژر ي ه ناتاش ه تههه سههترګ ورواړول ه  .د ه ه پههه بشههرې ک ه ي ه د
پوهېدو دتلوس نښ وليدې ،ه ه تلوسه چ غويهتل پهوه شهي ،پېيهر
د خپل يځ نوم څنګه يادوت.
بيا ي ژر وويل :
 -که څه هم موږ خورا يه يځه او مېړه نه وو ،خو د ه

مرګ سهخت

ويرمن کړم .کله چ دوه تنه خوابهدت کېهږت ،تهل دواړه مالمتهه وت ،خهو
دګناه پېټی د ه ه الپس زياتېږت چ له دغو دووتنهو نهه يهوتن مهړ شهي.
او بيا دغه شان مرګ . . .نهه ملګريلهرت  ،نهه خواخهوږت .زمها پهر ه ه ډېهر
ډېر زړه خوږېږت.
کلههه چهه يهه خپلهه خبههرې پههاى تههه ورسههول  ،پههه خههورا خونههد يهه
دناتاش په بشره ک ي د خپلو خبرو دتاييدنښ وليدې.
شهزادګن وويل :
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هوک ! او بيا تاسو يوازې او يه زوم ياستئ.پېير ناڅاپه له حيا نه تل سهور واويهت او تهر ډېهرې پهورې يه هڅهه
کوله ،ناتاش ته ونه ګورت ،خو کله چ ه ه ،ه

ته دکتلو تکل وکړ،

د ه هه څيههره سههړه ،برنههده او ه ههه شههان چهه ده تههه برېښههيده ديههو ډول
سپکاوت څرګندونه ي کوله.
شهزادګن ماريا وويل :
موږ اوريدلي ،ايا تاسو په ريتيا په خپلهه نهاپليون ليهدلی اوخبهرېمو ورسره کړت دت ؟
هېڅکلههه ،يههو وار م ه هههم نههاپليون نههه دى ليههدلی ،ټولههو تههه داس هبرېښي چ کله اسير شي ،ګواک د ناپليون مېلمه ي  .ما نه يوازت ه هه
ليدلی نه دى بلکه د ه هه پهه اړه مه ههېس څهه اوريهدلي ههم نهه دى .زه لهه
خورا خوارو خلکو سره يو ځاى وم.
مايههامنن پههاى تههه ورسههېدله .پېيههر چ ه پههه لههومړت سههر ک ه د خپههل
اسههيرتوب پههه اړه کيسههو نههه ډډه کولههه  ،کههرار کههرار پههه خبههرو راغههي او
داسيرتوب يادونه ي راياد کړل .ناتاشا چ نر موسکا ي پهر شهون و
راخوره شوه ،له ه ه نه وپويتل:
 خو دا خو ريتيا دت چ تاسو ،ځکه په مسکو ک پات شوﺉ چهد ناپليون د وژلو تکل مو کړى و ؟ ستاسو يادېږت  ،ه هه ور مهو چه د
سوخاروف د برس تر څنګه وليدل ،زه په هماغه ور پهوه شهوم چه تاسهو
دا تکل لرﺉ.
پېيهههر دا ومنلهههه چههه دا خبهههره ريهههتيا ده .لهههه همهههدې اعترافهههه او د
شهزادګن ماريا ،په تيره بيا دناتاش پويتنو نهه دى دې تهه اړ شهو چه
کرار کرار د ه و ټولو پېښو حال بيان کړت چ پر ده تېرې شوې وې.
شهزادګن ماريا چ نر موسکا ي پر شهون و خهوره وه ،کلهه پېيهر
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اوکله هم ناتاش ته کتل ،ه

د پېير په دې ټولو کيسهو که دلهداقت

او مهربانن نه پرته بل څه نه ليدل .ناتاش چ څنګل لګول وه .پرتهه لهه
ه ه چ له پېيره سترګ بل خواته واړوت  ،له ه ه څه نه چ له ه هه نهه
ي اوريدل  ،د ه

بشرې حالهت ههم بدليهده رابدليهده .داسه برېښهېده

چ په دې ټولو پېښو ک له پېيره سره مل او ه ه څه احساسوت چه پهر
ه ه تير شوت دت .پېير نه يوازې د ه

غل کوبلک د ه

له اوازه او

ه و لن و پويتنو نه په دې پوهېده چ ناتاشه نه يوازې پر ه ه څهه چه
پېير ي وايي بلک پر ه ه څه چ ه هه غويهتل ووايهي او د ويلهو تهوان
ي نه لرت ،هم پوهېږت .دماشوم او د ه

يځ په اړه چ له ه هو سهره

د مرست له امله دى نيول شوى و ،خپله کيسه پېير داس پيل کړه:
يوه غمړل پېښه وه .ماشومان ي پرېښودل ،يو نيم خو په لمبو کپات کېدل ،زما تر مخ ي ماشوم د لمبو له منځه راوويسهت .لهه يهځو
ي هرشي اخېستل  ،آن غوږت ي له غوږو ترې شکول . . .
پېير سور واويت اوګبڼن واخېست او زياته ي کړه:
او هماغه و چ يوه ډله څهارونکي راورسهېدل او ټهول نارينهه يه اوپه ه ه ډله ک زه هم  ،په دې نامه چه ګهواک پهه تهاالن که او الهه ګولهه
ک ګ ون لرت ونيول.
ناتاش وويل :
داس يکارت چ تاسو ټول خبرې نه کوﺉ ،داس برېښ چ څهبه مو کړت و.
ه ه چپه شوه او بيا ي وويل :
 کوم يه کار.پېير خپلو کيسو ته دوام ورکړ  ،خو کله چ ه ه د اعهدام کيسه تهه
ورسېد  ،غويتل ي چ له دغو وحشتناکو کيسو نه سترګ پټ کهړت
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 ،خو ناتاش له ه ه نه هيله وکړه چ هې شي له دوى نه پهټ نهه کهړت او
هر څه ورته په ډاګه کړت.
پېيههر د کراتههايوف کيسههه پيههل کههړه( ه ههه د ميههز لههه څنګههه پاڅېههد ،پههه
کوټه ک ګرځېهده راګرځېهده او ناتاشه لهه ه هه سهترګ نهه اړوله  ،بيها
ودريد او وې ويل :
 يه ! تاسو په دې پوهېداى نه شئ چ ما له دغه ساده او نالوسهتيسړت نه څه زده کړل.
ناتاش وويل :
 نه ،نه ،راته ووايه ،ه ه چېرې دى ؟ه ه ي زما تر مخ وواژه.او پېيهههر لهههه فرانسهههوت پهههو سهههره د خپلهههو تلهههو او شههها تهههه تهههل او د
کراتهايوف د نههاروغن (د ه ههه غههږ پههر لهه پسه رېږديههده) او مههرګ کيسههه
کوله.
پېير خپل کيس داس کول چ تا بهه ويهل ،ه هه ههېس کلهه چاتهه،
ه ه ويلي نه دت او آن له ځان سره ي ههم رايهادې کهړت نهه دت .ه هه ليهدل
چ په ده ټول تيهرې شهوې پېښه نهوې بڼهه پيهدا کهوت .اوس ټولهو ه هو
خبرو او څه چ دې ناتاش ته ويل ،ه ه ب سارى خوند پيدا کهاوه چه
يځ ي نارينه ته د غهوږ نيولهو نهه وربښهي .خهو نهه ځيرکهو او هويهيارو
يځو ته چ غوږ نيسي او هڅه کوت ه و ته ويل شوې کېس  ،ه هوى د
خپل پوه د زياتوالي لپاره ههن تهه وسهپارت او د اړتيها پهه وخهت که
ي بېرته نهورو تهه ووايهي او يها اوريهدل شهوت څهه  ،پهه خپلهه خويهه بهدل
کړت او ژر تر ژره نه يوازې د خپل هن وړه دنياګن پرې رنګينه او خوږه
کړت بلک ه هه هويهيارې او ريهتين يهځ د نهارينو پهه خبهرو که به
سارت ي خبرې پيدا او ه ه خپل کړت .ناتاشا خپلهه پرتهه لهه ه هه چه
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په دې پوه شي ،ټوله پام پام وه ،ه

نهه ههېس شهي به پهاملرن نهه پهات

کېدل ،نه کومه خبره ،نه کوم غل ل ،نه دآواز ټيټيدل او لوړيهدل ،نهه د
ه ه دبشرې ګونځ کېدل او يا دپېير کوم بل خوځهون .ه ه ال دنها ويهل
شويوخبرو ،تورت رانيهول او مخهام يه خپهل راسهپړل شهوت ګوګهل تهه
وړل او دپېير دناسپړل شويو ارمانونو او دروحي حالت اتکل يه کهولی
شو.
شهزادګن ماريا د ه ه په کيسو پوهېده ،ه ه يه احساسهول  ،خهو
ه

اوس بل څه ليدل او دې ټول پهام ځانتهه ور اړولهی و .ه ه د ناتاشها

او پېير ترمنځ يوه رالمسېدونک مينهه او نيکمرغهي ليدلهه او دلهومړت
ځل لپاره  ،ددې هن ته ديکلي خيهال ورتهل د ه ه ګوګهل لهه خويهيو
ډک کړى و.
دشهههپ درې ببه ه وې ،چهههوپړان پهههه خواشهههين بڼهههه او تريهههو تنهههدت
راننوتل ،شمه ي بدل کړې  ،خو هېس چا ه و ته پام نه کاوه.
پېير خپل کيس پاى ته رسول وې ،ناتاش پهه ځلېهدونکو برنهدو
سترګو پرله پس  ،په ځير او پوره پام ه ه ته کتهل ،داسه چه ګهواک
هيله لرت  ،غواړت پهه ه هه څهه پهوه شهي چه ال تراوسهه پېيهر ه هه نهه دى
ويلي.
پېير په حيا او نيکمرغن که ډوب  ،حيهران حيهران  ،خهو کلهه ناکلهه
ناتاش ته ورکتل او په دې فکر ک و ،چ اوس څه ووايي او خبره بدله
کړت .شهزادګن ماريا خاموشه شوه ،خهو دههېس چها دې تهه پهام نهه و چه
دشپ درې بب دت او نور بايد چ ويده شي.
پېير وويل :
 بدمرغي او زوريهدل .ههو ،کهه څهوک غهواړت ،همهدا اوس بهه پهر مهاه ه څه راشي چ تهر جګهړې مخکه پهر مها راغله وو او يها غهواړت بيها
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ه ه څه پر ما راشي چ په اسهارت که پهر مها راغلهي وو ؟ زه بهه ووايهم ،
دخداى لپاره ! بيا اسارت او دآس غويه .مهوږ داسه فکهر کهوو ،کهه لهه
ه ه ژونده چ موږ ورسره رږدت شوت يو ،لرې شو ،ههر څهه تبهاه کېهږت،
حال داچ داس نهه ده او هلتهه  ،نهوې يه الرې پيهل دت .تهر ه هه پهورې
چ ژوند شته ،نيکمرغي هم شته  .ډېر څهه ال تهر مخه دت .ه هه ناتاشه
ته م ورواړاوه او وې ويل :
 دا تاسو ته وايم.ناتاشا چ چور دبل پويتن ځواب وايه ،وويل :
 هو ،هو ،زه هم له دې نه پرته چ هرڅه بيا وازمايم ،بله هيله نه لرم.پېير په ځير ځير ه

ته وکتل.

ناتاشا په ټينګار وويل :
 بل هېس شي.پېير چ ه کړل:
 دا ريتيا نه ده .دا زما ګنهاه نهه ده چه زه ژونهدى يهم او غهواړم ژونهدوکړم اوتاسو هم همداس !
ناتاش ناڅاپه سر په السونو ک کلل کړ او په ژړا شوه.
شهزادګن ماريا وويل :
 ناتاشا دا څه دروشول ؟هېس .هېس ،ه ه په ژړا ژړا ک پېير ته وموسېده او وې ويل.
 دخداى په امان ،نور نوبايد ويده شوو.پېير پاڅېد او مخه يه ي وکړه.
***
شهزادګن ماريا او ناتاشا دتل په شان دخوب کوټ ته الړې .ه هوى
د ه ه څه په اړه چ پېير ويلي و ،وغږيدې .شههزادګن ماريها د پېيهر پهه
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اړه خپل نرر څرګند نه کړ او ناتاشا هم د ه ه په هکله څه و نه ويل.
ناتاشا وويل :
 ماريا دخداى په امان ! خو ګوره زه زياتره وخت لهه دې ډاريهږم چهد ه ه په اړه(سردار اندرې) وغږيږو .ګواک له دې ډارېږو چ د ه ه پهه
وړاندې خپل احساس کم نه کړو.
شهزادګن ماريا ژوره سا وويستله او په يوې سا ي د ناتاشه خبهره
تاييد کړه ،خو په خوله ي هې ونه ويل .ه

وپويتل:

ايا کېداى شي ه ه هېر کړل شي ؟ناتاش وويل :
زه دومره خوشاله وم چ نن م هرڅه وويل .ګرانه وه ،زورنک وه،خو ډېر يه وشول چه هرڅهه مووويهل .زه پهه دې ډاډه يهم چه ه هه تهه ههم
ه ه ګران و ،ما له همدې کبلهه ه هه ټولهه کيسهه وکهړه  .ناڅاپهه تکهه سهره
شوه او وې ويل :
څه پروا خو نه لرت چ ماه ه ته ټول وويل ؟
شهزادګن ماريا وويل :
 پېير ته ؟ نه ،نه ،يه دې وکړل ؟ څومره يه سړى دى.خوناتاشه ،ناڅاپه ،په داس حال چ له شيطانن نه ډکه موسکا ي
پهههر شهههون و خهههوره وه ،ه هههه موسهههکا چه ه لهههه مهههودې مهههودې راهيسه ه
شهزادګن ماريا ه ه نه و ليدل  ،وويل :
 ماريهها پههوهېږﺉ ! ه ههه څههومره لههادق او ريههتينی دى ،پههاک زړى،تاند ،چور سهاده او شه ل .تهه پهوهېږﺉ  ،تهه پهوهېږﺉ ،تهه بهه وايهي همهدا
اوس له کلي راغلی وى ،پوهېږﺉ ؟ همداس نه ده ؟
شهزاده ماريا وويل :
 هو ! ه ه له ژونده ډېر څه تر السه کړ ت دت.5٠22

 کههوټ ډولههه ي ه کرتههن ي ه لن ه ه شههوه ،څڼ ه ي ه جههوړې کههړې ،پهههريتيا ،په ريتيا چ . . .
شهزادګن مارياوويل :
زه پوهېږم چ ه ه ته(سردار اندرې ) هېس څوک داس ګهران نهه و،لکه ه ه.
هو ،ه ه له ه ه نه ډېر توپير لرت ،ويل کېږت چ نارينه ه هه وخهتيههه ملګرتههوب کههوت چ ه هههېس څههه يه سههره ورتههه نههه وت .دا ريههتيا بايههد
همداس وت ،ريتيا ده چ د ه وى هېس سره ورته نه دى.
 هوک ! ب سارى دى.ناتاش ځواب ورکړ :
 نو يه ده ،دخداى په امان.او هماغه له شيطانن نه ډکه موسکاي  ،ګواک لکه هېره شوې يه
چ وت ،تر ډېرې مودې پورې پر شون و پات شوه.
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پېير ته په ه ه شپه تر ډېره خوب نه ورته ،ه ه پهه کوټهه که وړانهدې
وروسته ګرځېده راګرځېده  ،کله به ي د کوم ګران او پې لهي څهه پهه اړه
فکر کاوه او کله به ي ټکان وخوړ ،اوږې به ي پورتهه اچهول او کلهه بهه
ي د نيکمرغن موسکا پر شون و خوره وه.
ه ه ته سرداراندرې ورياد شو ،ه هه د ناتاشه پهه اړه فکهر کهاوه  ،د
ه

د مين په اړه ،کله به ي د ه وى پر پخوانن مينهه رخهه کولهه ،بيها

به ي ځان له دې امله مالمتوه .بيا به ي ځهان لهه دې املهه وبايهه دسههار
شپږبب وې او ه ه ال همداس په کوټه ک ګرځېده.
ه ه له ځانسره وويل :
 يه ! چ ب له دې نه کېږت ،نو څه وکړم ؟هر څه چ دى ،بايد ه ه وزغمو.
په تلوار ي خپل کالي وواېسهتل او پهه کهټ که پريهوت .نيکمرغهه،
خو نا ارامه زړه ي ټينل او شل ته ي الره نه پرېښوده.
ه ه له ځانسره وويل :
 که هر څومره عبي وت  ،که هرڅومره دا نيکمرغهي ناشهون وې،بايد له ټولو امکانات کار واخېستل شي چ ه ه زما يځه شي.
پېيههر ال څههو ورځ ه مخک ه  ،دجمه ه ور پترزبههورګ تههه دخوځېههدا
لپاره ټاکل ده .کله چ ه ه دپنبشنب په سهار راوي

شهو ،سهافيليچ

د کاليو دبارونو د تړلو دسپاريتن اخېستو لپاره ه ه نه راغي.
پېير ب ارادې له ځانه وپويتل :
 پترزبورګ ته ؟ پترزبورګ نوڅه ؟ په پترزبورګ ک څوک لهرم ؟ پهه5٠22

پترزبورګ ک څه خبره ده ؟
 هو ،داس برېښ چ ال ډېر پخوا مخکه لهه ه هه چه دغهه پېښههشوې وت ،ما له ځانه وپويتل او نه پوهېهدم چه دڅهه لپهاره پترزبهورګ
ته ځم ؟ هلته څه لرم ؟ يا هم کېداى شي الړشم.
دسافيلچ عمر خوړل څېرې ته ي په کتو کتو که  ،پهه زړه که تېهره
شوه:
ه ههه څههومره يههه او ځيههرک دى .هههر څههه ي ه پههه يههاد دى او څههه خههوږهموسکا ي پر شون و خوره ده.
پېيروپويتل:
ګوره سافيل ه ،ته غواړې آزاد شي ؟عاليبنابه زه به آزادت څه کړم ؟دمشر ګراف تر سيورت الندې ( لږ آرامه شو) خداى دې جنتونه ځاى
کههړى ،د ه ههوى ډوډ م ه خههوړل  ،ستاس ه نههه م ه هههم څههه بههد نههه دت
ليدلي.
 يه نو ماشومان څنګه کېږت ؟ ماشومان بهه لهوى شهي عاليبنابهه ! خهو ستاسه غونهدې بهادارانوچوپړ لوى نهمت دى.
پېير وويل :
خو زما وارثان ؟ که ناڅاپه زه واده وکړم ؟په يوې ب ارادې موسکا ي زياته کړه:
 دا خو دې زړه ته لوېږت چ دا کار کېداى شي ؟ که سپين سترګی م نه ګڼئ ،خورا يه کار دى جاللتمابه !پېير په زړه ک وويل :
 د ه ه لپاره څومره آسانه برېښي !5٠22

ه ه په دې نه پهوهېږت چه څهومره وحشهتناکه ده ،څهومره لهه ګوايهه
ډکه ده ،يا ډېره وحشتناکه وت ،وحشتناکه ده ،وحشتناکه !
ساوفليچ وپويتل:
 څه مهرباني کوﺉ ،تاسو سباته تلونکي ياست ؟پېير وويل :
نه ،سفر يو څه ځن وم ،بيا بهه درتهه ووايهم چه څهه وخهت  ،تهه بهه مهاوبښ چ نا آرامه وم دې.
خو د ساوفليچ د موسکا په ليدو ي له ځانسره وويل :
څه عبيبه ده چ ه ه ال نه پهوهېږت چه اوس نهو کهوم پترزبهورګ ؟او تههر هرڅههه دمخههه بايههد دغههه خبههره جههوړه کههړو ،کههه څههه هههم هههرو مههرو بههه
پوهېږت ،مګر ځان ب خبره نيسي .که له ه ه سره وغږېهږم ؟ وګهورم ه هه
په دې اړه څه فکر کوت ؟ يا څنګه  ،نه  ،نه  ،پرېږده ،بيا وروسته.
دسهههارنن پههر وخههت يهه شهههزادګن تههه وويههل چهه پههرون مايههام د
شهزادګن ماريا ديهدن ورغلهی و او پهوهېږت چه تصهور يه ههم نهه شهي
کوالى چ هلته ي څوک وليدل ؟ نتاليا رستوا !
شهزادګن داس ويهودله چه پهه دې خبهره که ههېس دپهام وړ څهه نهه
ويني .دا هماغه شان دى لکه ده که انا سيمونونا ليدل واى.
پېير وپويتل:
تاسو ه ه پېژنئ ؟ه

ځواب ورکړ:

 ما شهزادګن ليدل ده او اوريدلي م دت چ غويتل ي  ،ه ه درستوف زوى ته وړکړت .دغهه واده بهه د رسهتوف د کهورنن پهه خيهر وت،
ويل کېږت چ ه وى سخت خوار شوت دت.
 نه  ،د ه وى لور ناتاشا پېژنئ ؟5٠2۳

 مها ه ههه وخههت يههوازې د ه ههه د ژونههد کيسههه واوريههده  ،ډېههر زړه مهپرې خوږ شو.
پېير له ځانسره وويل :
 نههه پههوهېږم ،ه ههه نههه پههوهېږت ،يهها بههه داس ه يههودنه کههوت چ ه نهههپوهېږت ،يه به داوت چ دې ته هم څه ونه وايم.
شهزادګن هم دپېير دسفر لپاره خواړه برابر کړت وو.
پېير له ځانسره فکر کاوه:
څنګه ه وى ټهول مهربانهه دت ،اوس بهه د ه هوى ټولهو لپهاره ګرانههوت  ،ه ه چارې ترسره کړت چ د دوى نه خويهېږت .ه هه ههم زمها لپهاره.
دا ډېره د حيرانتيا وړ ده .په همدې ور د پوليسو مشهر ،پېيهر تهه لهه دې
وړانديز سره راغي چ ح وقي وکيهل ولېهږت  .وکيهل ددې لپهاره ولېهږت
چ څو ټول شيان خپلو خاوندانو ته تسهليم کهړت ( دا ه هه شهيان وو چه
فرانسويانو له کورونو نه راوړت وو).
پېير د سيم د پوليسو مشر ته په کتو کتو ک  ،له ځانسره وويل :
 هههوک ! دا هماغههه څههوک دى .دا څههه ويههاړمن ،يههکلی او مهربانهههافسر دى .اوس په څه کمکيو او وړو شيانو اخته دى .سره له ه ه ههم بيها
ه ه پورې سره وايي چ ه ه غلل سړى او له هرڅه نهه نهاوړه ګټهه اخلهي.
څه اپلت ؟ او بيا ول ګټه وانخلي ؟ ه ه همداس روزل شوى دى ،ټول
دا کار کوت .څومره خواخهوږى برېښهي ،مهربانهه او بارحمهه بشهره ،ماتهه
چ ګورت ،موسېږت.
پېير د مايامنن لپاره د شهزادګن مارياکور ته الړ.
ه ه په واټونوک د سهوځېدلو کورونهو او ودانيهو تهرمنځ ،يهکالوو
حيههران کههړى و .د کورونههو دبخههاريو ،موريههو ( دودرو) او راړنههل شههويو
ديوالونو د راين او لوليز شاعرانه مناظرو ه ه راپارولی او تخنهولی و. .
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د شهزادګن ماريا کورته رسېدو سهره سهم ،پېيهر تهه شهل پيهدا شهو
چ  ،ګواک په ريتيا پرون شپه دى دلته و او له ناتاش سره ي ليدلي
او غږيدلی دى.
ه ه له ځانسره وويل :
-کېداى شي دا هس ت

خيالونه وت ،دا تصور وت ،کېداى شي زه

کورته ورننوزم او ه ه څوک ونه وينم ،خو ال پوره کوټ ته ورننهوتلی نهه
و چ هلته يه ناڅاپهه دناتاشها شهتوالي ځکهه احسهاس کهړ چه ده خپلهه
ازادى له السه ورکړه .ه ه په هماغه پرونی تور چپن ډوله کمي

ک وه.

اوربل ي هماغه شان جوړ کړى و ،لکه پرون مايام ،خو ه ه نهن چوربهل
ډول يکاريده .که ه ه پرون مايام ،ه ه وخت چ دى کوټ ته ورننوت
دغههه شههان واى لکههه اوس چهه ده ،دا بههه ناشههون واى چهه پههه لههومړت
غل ل ي ه ه پېژندل نه واى.
ه ه هماغه شان وه ،لکه ه ه شهان چه ده لهه ماشهتوبه پېژانهده او لهه
ه ه وختهه چه دسهرداراندرې کهوژدنن شهوې وه ،پهه سهترګو که يه د
خوين ځلېدونک رها او پويتنيزه ادا ځلېدله .څېهره يه مهربانهه  ،خهو
له شيطاني اداوو نه ډکه وه.
پېير مايامنن وخهوړه او غويهتل يه تهر ناوختهه کېنهي ،خهو دا چه
شهههزادګن د مايههامنن لمههانځن لپههاره کليسهها تههه تلههونک وه ،دى هههم
ورسره الړ ،خو تر ه ه وروسته ګ کورته راستانه شول.
سههره لههه ه ههه چ ه شهههزادګن ماريهها او ناتاشهها لههه ورايههه د مېلمههه پههه
راتل خوشاله وې ،سره له ه ه چ دپېير د ژوند ټوله لېوالتيها اوس لهه
دغه کور سره وه . . .خوبيا هم. . .
دوى په دې مايام د هر څه او هر څه په اړه وغږيدل  ،له يوې نهاڅيزې
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خبرې نه  ،پرله پس خبره بل ه

ته ور اويته او کله ناکلهه بهه چوپتيها

خوره شوه.
پېير په دې شپه  ،تر دومهره ناوختهه پهورې کېناسهت چه شههزادګن
ماريا او ناتاش په دې هيله يو بل ته سره کتل چ څنکه او څهه وخهت بهه
ه ه الړشي ،پېير که څه هم دغه حالت ته پام و او هرڅه ليدل خهو بيها ههم
کرارناست و.
شهزادګن ماريا چ ددغه حال اټکل نه شو کوالى ،تر هرچها لهومړى
په دې پلمه پاڅېهده چه سهر يه خهوږېږت ،مخهه يهه يه پيهل کهړه او وې
پويتل:
 يه ! څنګه تاسو سباته پترزبورګ ته روان ياستئ او کنه ؟پېير په حيرانتيا او داس چ ګواک خوابهدى شهوى دى ،پهه تلهوار
وويل :
نه زه نه ځم .هوک پترزبورګ ته نه ځم .لهه تاسهو سهره
هم مخه يه نه کوم .سباته راځم  ،کېداى تاسو هم ځين کارونه ولرﺉ ؟
ه ه د شهزادګن ماريا تر مخ والړ و .تل سور اويتی و او د وتلو
توان ي نه درلود.
ناتاش ه

ته الس ورکړ او ووتله.

شهههزادګن بههرخالف د ه ههه چ ه الړه شههي ،ځههان پههر السههتي لرونک ه
اوږده څوکن ک وارتېږه او په رهو ځيرو سترګو يه پهه غهوره پهام پېيهر
ته کتل .ه ه سهتوماني چه مخکه دې احساسهوله ،نهور چهور لهه منځهه
تلل وه .ه

اوږده او ژوره سا واېستله  ،داس سا چ ګهواک ځهان او

ودو خبرو او د زړه خوال ته چمتو کوت.
د ناتاش د وتلو سره هممهالهه او پهه هماغهه شهېبه که  ،دپېيهر ټولهه
ګبڼن او تلوسه لهه ده نهه ورک او پهر ده يهو ډول شهور او خويهي را خهواره
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شههول .ه ههه خپلههه څههوکن پههه خههورا چټکههن شهههزادګن ماريهها تههه ډېههره
ورنېږدې کړه.
ه هده

د پويتنيزې کتن په ځواب ک وويل :

شهزادګن مرسته راسره وکړه ،زه څه وکړم ؟ ايا هيله لرالى شم ؟شهزادګن  ،زمها ګرانه ! زمها خبهرې واوره .زه پهه هرڅهه پهوهېږم ،زه
پوهېږم چه د ه ه وړتيها نهه لهرم .زه پهوهېږم چه اوس پهه دې اړه خبهرې
ناشوني دت ،خو زه غواړم د ه

ورور و اوسم ،نه ،نه ،زه نه غواړم.

زه نه شم کوالى. . .
ه ه له خبرو پهات شهو .پهر مه او سهترګو يه الس تيهر کهړ ،ه هه چه
هڅه ي کوله خبرې ب ارتباطه نه شي ،دوام ي ورکړ:
يه ! داده وګوره ! زه پهه دې نهه پهوهېږم چه ه هه لهه څهه وختهه راتههګرانه شوې ده ،خو ماته په ټول ژوند ک يوازې ه ه ،يهوازې ه هه ګرانهه
ده ،زه له ه

نه پرته د ژوند تصور هم نه شم کوالى .اوس خو له ه

نهه

دکوژدې هيله هم نه شم کوالى ،خو ددې تصور کېداى شي چ ه ه زمها
شي او زه دغه بخت له السه ورکړم  ،وحشهتناکه ده ،دا راتهه ووايهه  ،ايها
زه دا هيله لرالى شم ؟
دا چ ه

ځواب ورنه کړ ،لږ ځندني شهو ،د ه ه الس يه ونيهو او

وې ويل :
مهربان شهزادګن ! دا راته ووايه زه څه کوالى شم ؟شهزادګن ځواب ورکړ:
زه د ه ه څه په اړه فکر کوم چ تاس ماته وويل .زه غهواړم تاسهو تهه
ووايم  ،تاسو حق لرﺉ همدا اوس ه

ته د خپل مين ووايئ. . .

شهزادګن ماريا لږ ځن نن شوه ،ه

غويتل چ ووايي  ،له ه ه

سره اوس دمين په اړه خبهرې ګرانه دت ،خهو ونهه يه ويهل ،ځکهه ه ه
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ليدل چ دا درېيم ور ده چ ناتاشا ناڅاپه او چور بدله شوې ده.
ناتاشا به د پېير دمين د خبهرو لهه اوريهدو ،نهه يهوازې خپهه شهوې نهه
واى ،بلکه هيلههه بههه يه دا واى چه پېيههر ه ه تهه د خپله مينه ويلههي
واى.
خوبيا هم شهزادګن ماريا وويل :
 -سره له دې هم  ،ه

ته بايد دغه خبرې ونه شي.

ه نو ! آه زه څه وکړم.
شهزادګن مارياوويل :
 دا ماته پرېږده ،زه پرې پوهېږم.پېير د شهزادګن ماريا سترګو ته ځير شو او ويل ي :
 -زه پوهېږم چ ه

ته تاسو ګران ياستئ.

شهزادګن ماريا خپله خبره راسمه کړه ،تاسو به ورته ګران شئ.
ه

ال دا خبره بشپړه کړې نه وه چ پېير ودانګهل او پهه داسه حهال

ک چ پر څېرې ي ډار او تلوار راخواره شوت وو ،د شههزادګن ماريها
الس ي را ونيو او وې ويل :
تاسي ول دا فکر کوﺉ ؟ تاس فکر کوﺉ چ زه هم هيلمند واوسهم؟ تاسو فکر کوﺉ ؟
په داس حال ک چ شهزادګن ماريا موسېده ،وې ويل :
 هو ،ههو ،فکهر کهوم .د ه ه مهور او پهالر تهه ليهل وليکهه او نهورېخبرې ماته پريږده  .زه به هر وخت چ امکهان ولهرت ،ورسهره وغږېهږم ،زه
هههم دا هيلههه لههرم چه دغههه کههار وشههي .او زړه م ه دا احساسههه وت او راتههه
وايي چ دا به کېږت.
پېير  ،په داس حال ک چ د شهزادګن ماريا السونه ي يهکلول ،
وې ويل :
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-نه ،نه ،دا ناشون دت ؟ زه څومره نيکمرغهه يهم .نهه ،نهه دا ناشهونده . . .هاى چ څنګه بختور يم ! .نه ،نه ،ريتيا هم دا ناشون ده.
ه

وويل :يه به دا وت تاس پترزبورګ ته الړ شهئ ،او زه بهه ليهل

درتههه ولههيکم ،پترزبههورګ تههه ؟ يههه ده ،الړ بههه شههم ،الړ بههه شههم ،خههو سههبا
کوالى شم بېرته تاسو ته راشم.
پېير بله ور د مخه يه لپاره راغهي ،دناتاشه خوشهالي او لېوالتيها
تر نورو ورځو څه کمه برېښېده ،خونن به چ کله پېير د ه

سترګو تهه

ور وکتل ،داس به ي احساسوله چه ډوبېهږت ،داسه چه دى نهور نهه
شته او له نيکمرغن او بختورتيا نه پرته بل ههېس څهه پهات نهه دت .هلتهه
دناتاش له هرغل ل ،خوځېدا او خبرې سره به ي  ،زړه ته ويل :
 دا ريتيا ده ؟ نه ،نه ،دا ناشون خبره ده .او د ه ه دغهو کهړو دى دنيکمرغيو څپو ته وسپاره.
کله چ ي له ه

سهره مخهه يهه کولهه ،د ه هه نهازک ،تانهد اوډنګهر

الس ي رانيو او ب ارادې ه ه څوشېب له هر وختهه زيهات پهه الس که
ټينل کړ.
ه ايا په ريتيا بهه دغهه السهونه ،دغهه بشهره  ،دغهه سهترګ او يهينځه
يکالوې ،دغه پرد خزانن  ،دا به په ريتيا زما شي ،تل تر تله زمها او
لکه زما د خپل ځان په شانبه زما وت ،نه ،نه ،دا ناشون دت !
ه

په لوړ آواز ،ه ه ته وويل :

 ګرافه په مخه مويه ! او په کرار ي زياته کړه: په خورا ب لبر به دې سترګ په الره واوسم.دغههه سههاده کلم ه  ،غل ههل او دبشههرې حالههت د دوو مياشههتو لپههاره
دپېير ديادونو ناوې او د نيکمرغيو خياالنو خيالونه جوړول .ه ه بهه لهه
ځانسره ويل :
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 په خورا ب لبر به دې سترګ په الره واوسم.هوک  ،هوک  ،څنګه ه

وويل ؟ هو ،په ب لبر بهه دې سهترګ

په الره واوسم .آ چ څنګه نيکمرغه يم.
پېيرله ځانسره وويل :
-دا څه وشول ؟ چ څنګه بختوريمه ،بختور !
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٠۳
ه ه څه چ اوس دپېير په ګوګل ک تيريدل ،ه هه څهه سهره يه ههېس
ورته والی نه درلود چ دده په ګوګل ک د ايلن د ريبهار پهه وخهت که
تيريدل د ه ه وخت په شان ي ده ته له شرمه ډکه يادې شوې وينهاوې لهه
ځانسره تکرارول  ،ه ه ځانته ته وويل :
آ  ،ول ؟ ول ؟ م دا نه و ويلي ؟ ول م ه ه وخت وويل : تاسو ماته ګران ياست.اوس برعک

ه ه ټول ه ه څه چ ده ناتاش او ه

ده ته ويلهي و،

ده تورت په تورت له ځانسره په خيال که تکهراول .ه هه ،د ه ه دبشهرې
ټول اداګهان  ،خوځېهداوې او موسهکاوې وريهادول  .ه هه نهه غويهتل
ه ه تکرار کړت .د ه ه څه د يه والهي او بهد والهي پهه اړه چه ده کهړت و،
هېس شل پات نه و .يوازې به کلهه ناکلهه يهو وحشهتناک شهل د ه هه پهر
زړه راخور شواو ه ه دا چ ده به ويل چ ايا دا ټول خو به په خوب که
نه وت ؟
ايهها شهههزادګن ماريهها تيروتل ه نههه ده ؟ ايهها زه خههو لههه انههدازې زيههات
م رور او ځانستايونکی شوى نه يم ؟ زه په دې ډاډه يم ،خو که څه پېښه
وشي ؟ که شهزادګن ماريا ه

ته ووايي ،ه ه موسهکه شهي او ځهواب

ورکههړت:څههه عبيبههه ده ! ه ههه هههرو مههرو تيروتل ه ده .ايهها ه ههه پههه دې نههه
بوهېږت چ ه ه يو سړى  ،ه ه يهو سهاده سهړى دى او زه ؟ او زه چهور بهل
ډول  ،خورا لوړه. . .
يوازې دغه شل و چ دپېير زړه ي زوراوه  ،ه هه ههېس الرې چهارې
هم نه سنبول .
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ه ه ته دغهه رارسهېدونک نيکمرغهي داسه نهه مننهونک برېښهېده
چ که کومه پېښه شوې واى ،ده به نهو رپهه ژونهد که بهل کهوم ارمهان نهه
لرالى او هرڅه پاى ته رسېدل.
پېير په خپل ځان ک  ،د ه ه له خوين نه ډک ناڅاپه لېونتهوب زغهم
نه ليده چ پر ده راخور شوى و.
د ه ه لپهاره دژونهد ټهول مفههوم  ،نهه يهوازې دده لپهاره بلکه د ټهول
نړ لپاره  ،ده ته د ه

په مينه او له ده سره د ه

په ممکنهه مينهه که

برېښېده .کله به ه ه ته داس برېښېده چ ټهول خلهل لکهه دده پهه شهان
بختور دت ،خو ه وى هڅه کوت خپله دغه بختورتيها لهه ده نهه پتهه کهړت
او داس وييي چ ه وى په نورو چارو بوخت دت .ه ه په ههره کلمهه او
هره خوځېدا ک د خپل نيکمرغن نښ ليدل  .ه ه زياتره وخهت لهه ده
سره مخام کېدونکي خلهل ،پهه ځهانګړو حهاالتو که  ،پهه خپهل مهنهی
لرونکههه او لهههه رازه ډکههه خواخهههوږ او پهههه خپلونيکمرغهههو کتههههو او
موسههکاوو حيرانههول  .خههو کلههه بههه چ ه ه ههه پ هه دې پههوه چه کېههداى شههي
خلل دده له نيکمرغن نه خبر نه وت ،دزړه لهه کهوم بهه يه پهر ه هو زړه
خوږېده ،او په يو ډول نه يو ډول ي هڅه کوله ه هوى پهه دې پهوه کهړت ،
پره ههو شههيانو چهه دوى پههر اختههه دت ،چههور بهه مهنههی ،پههوال او دوې
پاملرن وړتيا نه لرت.
کله به که ه ه ته د کوم چارې د منلو وړانهديز کېهده او يها بهه د ه هه
تر مخ د ټولنيزو دولتي چارو يا جګړې په اړه خبرې اتهرې کېهدې او بهه
يهها يهه ورتهههه ويههل چهه د خلکههو نيکمرغههي ددغهههه يهها ه هههه کههار سهههرته
رسولوپورې اړه لرت .ه ه به په يوې لن ې زړه رايکوونک موسکاه ه
ته غوږ و .داس خبرې او ټوک به ي وکهړې چه لهه ده سهره غږيهدونکي
خلل به ي حيران کړل ،خو ههم ه هه خلهل چه ده يه تصهور کهاوه چه
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دژونههد پههه ريههتن مهنههی يهن ه دده پههه احسههاس پههوه شههوت او هههم ه ههه
بدمرغههه خلههل چ ه ګههواک ده تصههور کههاوه چ ه دده احسههاس نههه درک
کوت ،ټول خلل په دغه زماني پړاو ک د ه هه ځلېهدونکي احسهاس پهه
رها ک چ دده په ګوګل ک ځلېهده ،دده لهه ههرډول هڅونهه پرتهه  ،لهه ده
سهههره پهههه ههههر ځهههل مخهههام کېهههدو کهه  ،لهههه خهههورا غهههوره انسهههاني او زړه
رايکوونکو يېګڼو نه پرته بل څه نه ليدل.
د خپل خداى بښل يځ د کاغذونو او اسنادو دکتو په لهړ که بهه
ياد او تصور ،په ده که ههېس ډول احسهاس نهه اپهاراوه .خهو ده پهه

ده

دې افسوس کاوه چ  ،ه ه پرته له دې نه چ له دغو نيکمرغيو نهه چه
دى ي ه اوس لههرت ،څههه ووينههي او وڅکههي ،لههه دې دنيهها نههه سههترګ پټ ه
کړې.
سههردار واسههيلي چ ه دلههوړې چههارې او د ه ههه پههه ويههاړ د نښههانونو د
ترالسهه کولهو لهه املههه اوس خهورا م هرور شههوى و ،دده تهر پامهه يههو د زړه
خوږ  ،مهربان او خورا بوډا برېښېده.
پېيههههر وروسههههته زيههههاتره وخههههت دغههههه د لېههههونننيکمرغن وختونههههه
رايادول ،ټول قضاوتونه چ پهه دغهه مهوده که ده د خلکهو او پېښهو پهه
اړه کړت وو ،دتل لپاره دده په هن ک پات او ال تر اوسه يه بهاور پهرې
درلود.
ه ههه وروسههته يههوازې دپېښههو او شههيانو پههه اړه د خپههل دغههه وخههت لههه
ع ايدو نه پېښمانه ،نه شو بلک برعک

هر وخت چ به ي په زړه که

د چا  ،يا دڅه شي په اړه کهوم شهل پيهدا شهو ،د خپهل همدغهه نيکمرغهه
لېونتوب وخت نررياتو ته به ي مخه کړه او ه ه به تهل برح هه او ريهتيا
را ووت  .ه ه به له ځانسره ويل :
 کېداى شي ه ه وخت به زه عبيه او دخنهدا وړ برېښهېدم  ،خهو زه5٠2۳

ه ههه وخههت داس ه لېههونی او باڅههارى نههه وم لکههه چ ه برېښههېده  ،بلک ه
برعک

ه ه شېبه تر بل هر وخته خورا ځيرک  ،هوييار او مهنرم وم .پهه

هههر ه ههه څههه پوهېههدم چهه پههه ژونههد کهه د پوهېههدو وړ و ،نههو ځکههه زه
نيکمرغه وم.
د پېير لېونتوب او باڅاروالی په دې که و چه ه هه دپخهوا پهه څېهر
اوس د خلکو د ګرانښت لپاره له ه و نه د ځانګړو داليلو د درلودلو چ
ده د خلکو يېګڼ ګڼل  ،هيله نه کولهه .ځکهه مينه دده زړه ډک کهړى و.
ده له خلکو سره پرته له کوم المله مينه کوله او له ه و سره به يه دمينه
لپاره ځانګړې ځانګړتياوې پيدا کول .
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55
دتر پېير دتګه وروسته  ،په هماغه مايام ناتاشا له خوين په ډکه
 ،خوملن ه و سههره مههل موسههکا شهههزادګن ماريهها تههه وويههل چ ه پېيههر پههه
ريتيا  ،ريتيا له دې لن ت کږټ او دې تازه جوړ شويو څڼهو سهره داسه
برېښ چ  ،همدا اوس له حمامه راوتلی وت.
له هماغ شېب نه  ،د ناتاشا په ګوګل ک يوپټ  ،دې ته هم نها آشهنا
او نه ايلېدونکی څه راوي

شوى و .د ه

هرڅه :بشره  ،تل  ،کاتهه او

غل ل  .آواز او هرڅه هرڅه ناڅاپه بدل شول .پرتهه لهه ه هه چه ده خپلهه
هيله لرالى ،يو شور او ژورې لېوالتيا د ه ه پهه ګوګهل که غوغها جهوړه
کړه .او غويتل ي چه دا خپلهو ارمهانو تهه ورسهېږت .ناتاشها لهه همهاغ
لومړې شپ نه ګواک ټهول ه هه څهه هېهر کهړت چه پهه دې تيهر شهوت وو.
ه

تر اوسه پورې آن يو وار هم له خپل حاله شکايت ونهه کهړ .يهوه خبهره

ي هم د خپل تير ژوند په اړه ونه ويله او نورې له دې ويره نه درلوده چه
د خپل راتلونکي ژوند لپاره د خوين نه ډک تګالرې جوړې کړت .ه هه
دپېير په اړه لږه غږيدله ،خو کله به چه شههزادګن ماريها د ه هه يادونهه
وکړه ،د ه

په سترګو ک به ويده شوې ځال بيها راوځلېهده او شهون ې

به ي په يوې عبيب موسکا سره راغوټ شوې.
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په ناتاشه که راغلهی بهدلون ،پهه لهومړى سهر که شههزادګن ماريها
حيرانوله ،خو کله چ د ه ه په مهنی پوه شوه ،دغهه بهدلون د ه ه رخهه
راپاروله .شهزادګن ماريا به چه کلهه يهوازې وه ،پهه دې اړه بهه يه فکهر
کاوه او ويل به ي :
 -ايا زما ورور ه

ته داس لږ ګران وچ کوالى شي ،داس ژر يه

هېر کړت ؟
کله به چ له ناتاش سره وه ،نه به له ه
مالمتوله .په ناتاش ک د ژوند راوي

خوابدې کېده او نه بهه يه

شوى شور ،داس لمسهوونکی

او د ه هه د الهههام لپههاره هههم داسهه ناڅههاپي و چهه شهههزادګن ماريهها،
دناتاش په م که داسه انګېرلهه چه آن ه هه پهه زړه که ههم د ه ه د
مالمتولو حق نه لرت.
ناتاشا په داس بشپړه او دزړه له کوم ددغه احساس څپهو تهه ځهان
سپارلی و چ دغم پهاى تهه رسهېدل او دخويهن اونيکمرغهن رارسهېدل
ي نه پټول.
کلههه چ ه شهههزادګن ماريهها لههه پېيههر سههره د شههپنن خبههرو اتههرو او زړه
خوال نه راستنه شوه ،ه ه ي د کوټ په درشل ک وليده.
ناتاش تکرار کړه:
ه ه وويل ،ه ه وويل.ده

پر څېرې د غم او زاريهو سهره مهل خويهي او خوشهالي راخهوره

وه.
 ما غويتل چ د دروازې تر شا غوږ ونيسم ،خوزه پوهېهدم چه تههبه هرڅه راته وايي.
هرڅهههومره بهههه چه ه شههههزادګن ماريههها  ،دناتاشههه کتهههل ځانتهههه نهههه
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پوهېدونکي او اغيزمن ګڼل.
پههه هماغههه انههدازه بههه د شهههزادګن ماريهها لپههاره دناتاشهه کتههل نههه
پوهېدونکي او اغيزمن و ،هر څومره چ د ه

هيبهان او ګبڼهن د زړه

خوږت واى .بيها د ناتاشهاخبرې پهه پيهل که د شههزادګن ماريها لپهاره لهه
سپکاوي ک او زورونک برېښېدې .ه ه تهه يه وروور او لهه ناتاشه
سره د ه ه مينه ورياديده.
شهزادګن ماريا په زړه ک وويل :
نو ،څه کېداى شي ؟ ه ه بله چاره نه لرت.په غمړلي او څه تريو غوندې تندى ي ټول ه ه څه ناتاش تهه وويهل
چ پېير دې ته ويلي و.
ناتاش چ پترزبورګ ته دپېير د تل واوريدل ،هکه حيرانه شوله.
داس چ ګواک سر ي نه پرې خاللېږت ،ناتاش تکراه کړه:
پتربورګ ؟خههو همداس ه د شهههزادګن ماريهها غمړله بشههرې تههه ځڅيههره شههوه ،د
ه

ددغه غم د المل احساس او تصور ،ناڅاپه آرامه کړه  ،پهه ژړا شهوه

او وې ويل :
 ماريا ! رازده کړه ،څه وکړم ؟ ډارېږم کوم حماقت ونه کهړم .ههر ه ههچ ته راته ووايي ،ه ه به کوم ،ماته ي رازده کړه.
 تاته ه ه ګران دى ؟ناتاش په پسېدو پسېدو وويل :
5٠2۹

 هو !شههزادګن ماريها لهه خوشهالن د ناتاشه د همهدې خويهن لهه املههه ،
ه ه بښل وه او وې ويل :
نو ژاړې ويل ؟ زه ستا په نيکمرغن نيکمرغه يم.دا خو داس ژر نه کېږى .خو يهو وخهت نهه يهو وخهت بهه دې ارمهان تههورسږت .ته تصور کوالى شي ،ه ه نيکمرغي چ زه د ه ه يځه واوسهم
او ته له نيکوالى سره واده وکړت.
 ناتاش ! ما له تا نه هيله وکړه چ په دې اړه مه غږيږه  ،موږ به دتهاپه اړه غږېږو.
ه وى خاموشه شول .
ناتاش ناڅاپه وويل :
 خو پترزبورګ دڅه لپاره ؟او په خپله ي بېرته ځانته ځواب ورکړ:
 -نه ،نه ،دا بايد همداس وت . . .کنه ماريا ؟ دا بايد همداس وت.
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له  ٠2٠5کاله  ،اوه کاله تير شول .د اروپا دسمندرګي تهاريخي يهاغي
څپ ه پههه خپلههو څن ه وک پرېههوت  ،ود ه ههه څ ه آرامههه شههوې ،خههو ه ههه
مرموزه قوتونه چ دتاري دغه ياغي څپ يهن بشرت پرګن خوځهوت
(مرموزې ځکه نومول شوت چ د ه و دخوځون او لمسهون قهوانين مهوږ
ته ناپېژندل شوت پات دت) .هماغه شان دوام لرت.
سره له ه ه چه ددغهه تهاريخي سهمندر څپه ظهاهرآ ناخوځېهدونک
برېښېده  ،خهو ولسهي پرګنه پهه پرلهه پسه  ،د وخهت دخوځهون پهه څېهر
هماغه شان په خوځون ک وې .
د وګړو بېل بېل ډل جوړيدې ،خوريهدې او د دولتونهو د جوړيهدو
او پرزيدو او د خلکو دبيا ځاى پر ځاى کېدو ،الملونه رامنځ ته کېدل.
تههاريخي سههمندرګی دپخههوا پههه شههان نههور لههه يههوه سههاحله بههل تههه نههه
خوځېده ،ه ه په تل ک څپ وهل  .تاريخي څېرې له دغو څپهو سهره لهه
يوې غاړې نه بل ته وړل کېدې او داسه برېښهېده چه دغهه څپه اوس
پر يوځاى راچورلېږت.
تههاريخي مشههرانو چهه پخههوا د پوځونههو مشههرت کولههه او پههه خپلههو
فرمههههانونوي د جګههههړو دپيههههل ،د پوځونههههو د قومانههههدې او دولسههههونو
دخوځهههههون اسهههههتازيتوب کهههههاوه ،اوس پهههههه سياسهههههي غورځنګونهههههو او
ديپلوماتي روغهو  ،دتړونونهو پهه منلهو او د قوانينهو پهه جوړلهو د خلکهو
الريوونه کوله.
تاري ليکونکي دتهاريخي شخصهيتونو دغهه کهړه دارتبهاع پهه نامهه
نوموت.
تاري ليکونکي چ ددغو تاريخي شخصيتونو دکړو په تفسير ک
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خپله ه وى  ،ددغ ارتباع المل ګڼي او پر ه و قضاوت کوت  ،د ه هه
وخت پرټولو پېژندل شهويو څېهرو ،لهه الکسهاندر نيهول بيها تهر نهاپليون
پههورې او بيهها تههر مېههرمن سههتايل  ،او تههر ه ههه وروسههته  ،تههر فيتيهه ،
شههيلينګه ،فاختههه او شههاتوبريانه پههورې ټههول اوټههول خههورا سههخت زړې
قضههاوت تههه رابلههل کېههږت .او ددغه ارتبههاع پههه وړانههدې د دريههدو او لههه
ه

نه د مالتړ له امله يا برائت اخلي او يا تورنېږت.
د دوى دليکنه لههه مخه روسههيه هههم پههه دغههه تههاريخي پههړواو که لههه

ارتباع نه ب برخ پهات نهه شهوه .د دوى پهه وينها ددغهو پېښهو تهر ټولهو
سهههتر ګنهګهههار لهههومړى الکسهههاندر و .هماغهههه الکسهههاندر چههه د دوى
دقضههاوت لههه مخه  ،پههه روسههيه که دليبراليههزم  ،ريفههورم او دمشههروطه
غويتن سرچينه او ددغه هېواد ژغورونکی و.
د اوسههنن روسههي پههه ادبيههاتو کهه  ،د يههوونځيو لههه زده کوونکههو
نيههول بيهها تههر تههاري پوهههانو او تههاريخي ليکونکههو پههورې بههه داس ه يههو
څوک پيدا نه شي چ لومړى الکساندر د خپل پادشاهن په وخهت که
د ه ه دناوړه کړو وړو له امله ونه غندت.
ه ه بايد داس کړت واى ،ه س ي کړت واى او داسه هسه  ،پهه
دې برخههه ک ه ه ههه يههه وکههړل او هلتههه ي ه سههادګی او حماقههت ،د خپل ه
پادشاهن په پيهل او د ٠2٠5کهال پهه اوږدو که يه کهړو وړه او پريکهړې
ي  ،خو په پولند ک داساسی قانون جوړول ،دسهپېڅلي تهړون منهل او
ارکي ييهههوف تهههه د واک سهههپارل د ګهههوليڅين مالتهههړ ،دشيشهههکوف او
فوتيوس ستاينه او پالنه اوه و دعرفاني اندېښنو مالتهړ  ،ه هه نهاوړې
چارې وې چ د ه ه دنورو ناوړه چارو لکه د جګړې لومړيو کريو ته لهه
تګههه نيههول بيهها دسيمونوفسههکي د غون ه تههر ړنګولههو پههورې  ،تههول ټههول
غندت او مالمت ي ګڼي.
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د ه و مالمتيو او تورونو د ليکلو لپهاره لسهګون پهاه پهه کهار دت
چ مورخين ي د ه هه مهنويهت پهر بنسهټ چه ګهواک بشهريت دوى تهه
وربښلي او دلومړت الکساندر لخوا ترسره شوت دت.
دغه تورونه او مالمتن څه دت ؟
دا هماغه چارې دت چ لومړت الکسهاندر تهر سهره کهړت او مهورخين
ه ه ،د ه ه وياړمن چارې ګڼي.
دپادشاهن مشروط کول د نهاپليون پهه وړانهدې دريهدل ،پهه  ٠2٠5او
په  ٠2٠۹کلونو ک جګهړو ،د ه هه کهړه وړه  ،او نهور نهور ( د ه هه د ژونهد
بښههوونکو او روزنيههزو ځانګړتيههاو او او د ه ههه بيولههوژيکي جوړيههت،
هوک ! چ د ه ه شخصيت ي جوړ کړى دى)پوره اړه نه لرت.
هوک ! د ه ه  ،د ه هو نهاوړو کهړو لهه املهه چه مهورخين ه هه نهاوړه
ګڼي  ،لکه (دسپېڅل تړون منل ، ،دلهسهتان اساسهي قهانون او دشهلمو
کلونههو ارتبههاع)ټههول يههوه سههرچينه نههه لههرت ؟ ددغههو مالمتيههو او تورونههو
سرچينه چېرې او په څه ک ده ؟ ددغو تورنو اونيووکو بنسټ دادى چ
د لومړت الکساندر په څېر يو تاريخي شخصيت چ په بشهرت نهړ که
ترټولو نه د زيات واک خاوند او دځال او پرتم په غهوره دريهځ والړ و ،تهر
سختو دوکمار او نهاوړه نيوکهو النهدې راغلهی ،تهمتونهه پهرې شهوت،
غوړه مالناو د ه ه پر وړاندې به سهارى درنهاوى چه تهل لهه واک سهره
مل دى .دده پر وړاندې ترسهره شهوت ،ه هه څهوک و چه د ژونهد پهه ټولهو
شېبو ک ي د اروپا د ټولو مالمتن او مسووليت دروند پېټی پر اوږو
اخېستی و.

ه هه (الکسهاندر) نهه دچها دخيهال تخليهق او نهه کومهه افسهانه ،بلکه
ه ه د بل هر سړت په شان د خپلو عادتونو ،خيهالونو  ،پريشانيوسهره ،د
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يکالوو ،رحم او لېوالتيا خاوند سړى و .د ه ه مخالفيو ه ه د انساني
حرمت په نه درلودلو او ب رحمن تورناوه .پنځهوس کالهه پخهوا دبشهرت
تههوان پههه اړه ه ههه نرريههات نههه لههرل ،چ ه نههن ي ه ه ههه اسههناد لههرت ،چ ه د
زلمتيوب ټول ژوند په ه هه لګيها دت .يهنه کتابونهه يه لوسهتي ،درس
ي ورکړى او بيا يه دغهه کتابونهه او درسهونه پهه يهوه کتهاب ګوټ که
دځان لپاره ليکلي دت.
خهو کهه داسه تصهور وکهړو کههه الکسهاندر پنځهوس کالهه پخهوا ه ههه
دبشرت ټولن په اړه  ،تيروتلهي  ،داتصهور ههم بايهد وکهړو د ه هو تهاري
ليکونکو حکم چ اوس ي دلومړت الکساندر په اړه کهوت  ،تهر يهو څهو
مودې وروسته  ،هماغه شان تيروتنه وبلل شهي لکهه دبشهرت خيهر پهه اړه
چ اوس د الکساندر کړه تيروتنه بلل کېږت.
که دتاري بهېر ته په ځير وګورو ،دغه نرر ځکه طبيهي برېښهي چه
د هرکال او يا دبل هر نهوت ليکهوال پهه پيهدا کېهدو سهره د بشهر د خيهر پهه
اړه ،غوره څرګندون بدلېږت .دا په دې مهنی  ،هر څه چ نن دبشهر خيهر
ګڼل کېږت ،ل

کاله وروسته به ه ه کېداى شي شر وګڼل شي.

ددې ترڅنهل پههر يههو مههال او پههه يههو وخههت که دخيههر او شههر نرريههات
کېداى شي ،خهورا يهو لهه بهل سهره تهوپير ولهرت .ځېنهي مهورخين د پولنهد
لپاره داساسي قانون جوړول او له سهپېڅلي تړونهه دالکسهاندر مالتهړ د
ه ه يېګڼ او چوپړ بولي او ځېن بيا ه ه د سزار وړ تيروتنه ګڼي.
د الکساندر او ناپليون دکارونو په اړه موږ نه شو کوالى ووايهو چه
له پلوه ګټور او له کوم پلوه ه ه ناګټور او يها نهه شهو کهوالى چه ووايهو
دڅه لپاره ه ه ګټور وو او په کوم دليهل تهاواني دت .کهه دچها ،د کهوم چها
کههړه وړه نههه خويههېږت او يهها يه يههوازې پههه دې نههه خويههېږت چه د ه ههه د
پوه ک ه د خير د پوهېدن له ک

سره اړ نه لګوت ،يايي پهه ٠2٠5
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کال ک ترټولو غوره کار په مسهکو که زمها د پالرنهن مېنه روغ پهات
کېدل و ،يا د پولنهد آزادت يها د روسهي پهو ويهاړ يها دپترزبهورګ يها بهل
هرپوهنتون آبادت او غوړيدل  ،يا د پولند آزادت  ،يا دروسهي پهرتم  ،يها
په اروپا ک دقوتونو ان ول ،يا په اروپا ک دعلومو دبهير رنسان

او

پر مختل  ،خو زه بايد اعتراف وکهړم چه دههر تهاريخي شخصهيت کهړه
وړه ،له دغو ټولو موخهو نهه پرتهه ،نهورې مهوخ چه زمها ههن د ه هو لهه
پېژندن عاجز دى ،هم لرت.
که داس تصور وکهړو کهه دغهه د پهوه پهه نامهه  ،نومهول شهوت څهه،
وکوالى شي دغه ټول بېالبېل او مخالف ډل سره پخال او دتهاريخي
پېښو او شخصيتونو کړو وړو لپاره يهو ځهانګړې او نهه بدليهدونک تلهه
غوره کړت.
که دا ومنو ،که الکساندر واک لرالى او دغه چارې ي ټهول  .پهه بهل
ډول سرته رسول واى.
که دا ومنو که ه ه  ،د ه و کسهانو پهه الريهوونه چه دى يه تورنهاوه ،ه هه
کسان چ تصور کوت دانسانيت له وروستي ارمانه بهاخبره دت ،خپلهه کهړنالره
دمليت  ،ازاد او يووالي او پرمختل په نامه ( چه ددوى لپهاره تهر دې غهوره
څه نه شته ) دى به ي بيا هم مالمت ګاهه  .که دا ومنهو چه دغهه شهان کهړنالره ،
کېدونک او الکساندر ه ه منله واى ،نهو ه هو کسهانو تهه بهه څهه پهات شهوت
واى چ د ه ه وخت د دولت د کهړو وړو پهه وړانهدې دريهدلي وو ،ه هه کهړه وړه
چ د نننيو تاري ليکونکو په انهد يهه او ګټهور و ؟ دغهه کهړه وړه بهه چهور نهه و،
ژوند به نه و او هېس به نه و.
کههه دا ومنههو چ ه ع ههل د ژونههد الريههوونه وکههړت ،نههو بيهها د ژونههد امکههان لههه
مينځه ځي.
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که دمورخينو په څېر دا ومنو چ ستر انسانان بشرت ټولنهه د سهترو
ارمانونو :دسارت په توګه دروسي يا فرانس ستروالي ،پهه اروپها که
دقواووان ول ،يا د ان البي اندېښنو خپرونه  ،يا ټوليز پرمختهل او يها
بل هر ارمان پلو بدرګه کوت .په دغه شان يهو حالهت که نهه شهو کهوالى د
تاريخي پېښو بهېر د تصادف او نبوغ له مفاهيمو پرته وسپړالى شو.
که د اوسنن پېړ د اروپايي جګړو دپيل موخه د روسي ستروالی
و ،دغه ارمان د ټولو مخکنيهو جګهړو لهه پېښهدو او پهه ه هه که د نهورو
ځمکو دالندې کولو پرته تر سره کېهداى شهوه .کهه دغهه ارمهان دفرانسه
ستروالي و ،دغه ارمان ب ان البه اودامپراتور له جوړولهو ،دتوپکهو
او ټوپونهو لههه کههارون پرتههه ترسههره کېهداى شههو ،کههه موخههه د کههوم ارمههان
خپهرول و ،ه هه بهه د پهو لههه کهارون پرتهه د کتابونوپهه مرسهته او ژر تههر
سره شوى واى.
ارمانونو ته د رسېدو لپاره ،دانسهانانو لهه وژلهو او د ه هو دشهتمنيو
دتاالن او سوځولو پرته په خورا سهادګن نهورې اغيزمنه الرې مونهداى
شو.
دا وله داسه او نههه پهه دې ډول پههې
پې

شههول ؟ دا ځکهه چه همداسه

شول .تاري وايي:
 تصادف شرايل رامنځ ته کوت او نبوغ له ه ه ګټه اخلي.خو تصادف څه شهي دى ؟ او نبهوغ څهه تهه وايهي ؟ د تصهادف او نبهوغ

کلمات  ،دهېس ه ه شي مهنی نه لرت چ په ريهتيا شهته دت  ،نهو لهه دې
کبلههه د ه ههه ځههانګړې پېژندنههه هههم نههه شههته .دغههه کلمههات يههوازې دپېښههو
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دټاکل ک

څرګندونه کوت .زه په دې نه پهوهېږم چه دا يها ه هه پېښهه

ول پېښېږت ؟ فکر کوم چ په ه

پوهېداى هم نه شهم ،نهو ځکهه وايهم

چ ه دا تصههادفي ده .يههو قههوت او واک ويههنم چ ه ديههوې پېښ ه او چههارې
المل دى چه دانسهان لهه توانهه لهوړ دى .پهه دې نهه پهوهېږم چه دا څنګهه
ترسره شو  ،نو ه ه ته وايم:
نبوغ.ديوې ډل پسو لپاره ،ه ه پسه چه ههر مايهام شهپون  ،پهه يهوه جهال
ځههاى که  ،جههال کههوت ،ه ههه تههه ځههانګړت خههواړه او وايههه ورکههوت ،او تهر
نورو دوه برابره څوربېږت ،هرو مرو بايد ناب ه وبرېښېږت.
نور پسونه ددغه پسه دغه حالت چ هره شپه نه په ټوليز آخهور که ،
بلک په ځانګړت اخور ک وايه او دانه ورکهول کېهږت ،ګهورت ،وايهي
چ دا به هماغه پسه وت چ تر نورو نه ،دغوړې او نازک غوي دلرلو
لههه املههه بههه حاللېههږت( .وژل کېههږت) .نههور بههه نههو د نههورو پسههونو نبههوغ او
دناڅاپي پېښو تر مڼح ځانګړو اړيکو ته پام کېږت .
خو دا به ب

وت کهه دغهه پسهونه لهه خپلهو دغهو خيهالونو الس پهر سهر

شي چ دوى تهه ټهول ورپېښه پېښه  ،ددوى د ه هو ارمهانونو د الس
ته راوړلو لپاره دت چ د دوى په پسيزه تصور ک ځايېږت.
د دوى لپاره دا ب

دت ،کهه ه هوى ومنهي چه پهر دوى ټهول راغله

پېښ د ه و ارمانونو لپاره دت چ د دوى له تصوره بهر دت ،نهو ددوى
به په هماغهه شهېبه سهر خهالص شهي چه پهه يهه پالهل شهوت پسهه راغله
پېښ تصهادفي نهه دت او دوى بهه بيها د تصهادف او نبهوغ پهه اړه فکهر نهه
کوت.
که موږ يوازې له نېږدې اهدافو نه الس پهه سهر شهو او دا ومنهو چه د
موخههو پههاى مههوږ تههه څرګنههد نههه دى ،نههو ه ههه وخههت بههه مههوږ تههه د تههاري د
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شخصهيتونو د کهړو منطههق او د ه هو د اجنهداو تنههاقض څرګنهد شههي .اود
ه ههو پېښههو دپېښههېدو الملونههه بههه مههوږ تههه پههه ډاګههه شههي چ ه انسههاني
امکاناتواو د ه و له کړو سره اړيکهي نهه لهرت .او دغهه وخهت بهه پهوه شهو
چ دتصادف او نبوغ کلماتو ته اړتيا نه لرو.
يوازې دا خبره به زموږ لپاره ب

وت که ووايو چ د اروپا د خلکهو د

نا آرامن او اله ګول الملونهه موږتهه څرګنهد نهه دت او ه هه يهوازيني څهه
چ موږ ته څرګند دت ،ه ه ريتين پېښ  ،وژن او تاالنونهه وو چه د
لههومړت ځههل لپههاره لههه فرانس ه نههه پيههل او بيهها ي ه پههه ايتاليهها  ،افري هها،
پههروس ،اتههري

 ،هسههپانيا او روسههي ک ه دوام پيههدا کههړ .او لههه لههوديزه

ختيځ ته اوبيا له ختيځه  ،لوديز ته ،دپرګنو ستر خوځون ددغو خونړيهو
پېښو موخه ده.
مهههوږ تهههه ،نهههه يهههوازې نهههه يهههايي چه ه د نهههاپليون او الکسهههاندر پهههه
شخصيتونو ک کوم نبوغ ولټوو بلک ه وى هم بايد ددغو نورو سهاده
خلکو په شان خلل وګڼو .نور به موږ نه يوازې دې تهه اړوزو چه د ه هو
کمکيو پېښو له برکتهه چه دغهه کسهان يه پهه مخهورو څېهرو بهدل کهړت
دت ،تصههادفي وګڼههو بلک ه دا بههه راتههه څرګنههده شههي چ ه همههدا کمکههن
پېښ بايد هرو مرو پېښ شوې واى.
همدا چ موږ د وروسهتنموخ نهه الس پهر سهر شهو ،دا بهه پهه ډاګهه
راتههه څرګنههده شههي ،هماغههه شههان چ ه د ګههل او د ه ههه د دانههو تههر مههنځ د
شنيليو د طبهيت له مخه  ،بهل ههېس شهي د ګهل او دانه پهه ک هه  ،ه ه
ګياه ته چ دغه ګل ترې رازړيږت  ،نېږدې نه دت ،په همدې ک ه په هېس
ډول دا امکان نه لرت چ بل دوه تنهه د ه هو د ټولهو ځانګړتيهاوو اوتهوان
سههره تصههور کههړاى شههو ،لکههه دغههه دوه تنههه :الکسههاندر او نههاپليون چ ه د
خپل دغ ون ې لپاره په دغه وخت ک غوره شوږت دت.
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۹
د ه ههو پېښههو اساسههي ماهيههت چ ه د اوسههنن پېههړ پههه پيههل ک ه پههه
اروپا ک پيل شوې وې ،داروپا د بېالبېلو هېوادونو د خلکهو ه هه ډلهه
ايزه خوځون و چ له لوديزه ،ختيځ ته او بيا له ختيځه لوديز ته پيل شو.
ددغه لومړني خوځون لمسون له لوديزه ختيځ ته يرغل و .ددې لپاره چه
دلوديز خلل وکوالى شهي ،ختهيځ تهه  ،تهر مسهکو پهورې ه هه شهان چه
يايي خوځون وکړت ،دې کړو ته ي اړتيا ليدله:
 -٠په داس پوځي ډلو ک سره يهو شهي چه دبهرنيهو ختيځهو پهوځي
ډلو دټکر زغم ولرالى شي.
 -5له خپلو ټولو عادتونو او دود دستوره الس پر سر شي.
 -۹د خپل دغه پوځي يرغهل پهه مهوده که داسه يهو مشهر ولهرت چه
ه ه دځان او د دوى لپهاره ددغهه لښهکر دوکه  ،شهوک  ،تهاالن او وژنه
برحق وګڼي.
-٠د فرانس د ان هالب لهه پيلهه ،ه هه د واک پخهوانن ډلهه چه واک
يهه خههورا کمههزورى شههوى و ،لههه منځههه ځههي .پخههواني عادتونههه او دود
دسههتور ورکېههږت او کههرار کههرار نههوې ډلههه پههه نههوې ک ههه راپيههدا او نههوې
عادتونه او دودونه رامهنځ تهه کېهږت او ددې لپهاره چه د نهوت رامهنځ تهه
کېدونکي واک مشرت په غاړه واخلي ،بايد نوى مشر پيدا شي.
يو ب ع يدې سړى چ نه ي کوم دود مانهه ،نهه دسهتور ،نهه يه نهوم
درلود ،نه پېژنهدګلوت او آن فرانسهوى ههم نهه و او داسه يهکاريده چه
دکوم عبي تصادف له مخ  ،د ه و ډلو په منځ ک چ ه ه وخت يه
فرانسه له الو ګولو او ب هاوتونو سهره مخهام کهړې وه ،ځانتهه الره پيهدا
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کړت او پرته له ه ه چ د ه و ډلو له کهوم يهوې سهره ملګرتيها وکهړت ،
ځان لوړ او غوره دريځ ته رسوت .د ملګهرو نهاپوهي ،د سهياالنو نهاتواني
اوسپکاوى ريتيا ډولهه دروغ او ددغهه سهړت به سهارې ځانسهتاين او
ب ځايه غرور دى د پو تر ټولو سترې مشر ته ورساوه.
دايتاليا دسرتيرو غهوره جوړيهت او زړورتيها ،لهه مخهالفينو سهره لهه
نښتو نه سرغړونه ،ب ځايه سريندنه او ځانستاينه او پر ځان هس ډاډ
 ،له هر څه نه زيات پوځي وياړ ورپه برخه کړ .دغه راز به شهماره ته

پهه

نوم تصادفونو ،هرچېرې او هرځاى ډېره پېيرزوينه پرې وکړه.
دفرانسوت چارواکوخواخوږت د ه ه په ګټه تمامېږت .د خپله الرې
دبهههدلون لپهههاره يه ه هڅه ه کهههوم ځهههاى تهههه ونهههه رسهههېدې او دروسهههي د
امپراتور  ،په خپهل پهو که د ه هه وړانديزونهه ونهه منهل ! .پهه ٠2۳٠
کال ک چ ناپليون يو ناپېژندل شوى برېدګی و ،د روسي په پو که
ي د خدمت لېوالتيا او هيله څرګنده کړې وه)په ترکي پو ک هم ده ته
کار پيهدا نهه شهو .د ايتاليها دجګړوپهه مهوده که ههم څهو واره لهه مهرګ او
وژلو سره مخام کېږت او هر وار په ناڅاپي توګه ژغورل کېږت.
روسي پو  ،هماغه پو و چ کوالى شي  ،بيا دده وياړ راوپرځوت.
د ډوال ډول ديپلوماتيکي نزاکتونو له امله تر ه وچ ه ه په اروپها که
دى ،دغهد پو له ه ه سره  ،له جګړې نه ډډه کوت .
لههه ايتاليهها نههه دراسههتنېدو پههه وخههت ک ه دپههاري

حکومههت ،داس ه

راپرزونکی وت چه هرڅهوک پهرې واکمهن شهي ،ههرو مهرو لهه مهرګ سهره
مخام کېږت .له دغه ګوايمن دريځ نه د ژغورن الر په خپهل سهر د ه هه
لپاره پرانستل کېږت .ه ه ب مهنی او ب دليله حالهت  ،يهوازيني  ،ه هه
حالت ته ورته دى چ يوازې په افري ا ک تبرب کېږت .بيا هماغه خبره
چ تصادف نومېږت ،له ده سره مرسته کهوت .نهه ايليهدونک مالتها چه
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النههدې کههول ي ه تههر ه ههه پههورې ناشههوني برېښههېده ،لههه يههوې ډزې پرت هه
تسلېمېږت.
تر ټولو ب نرمه نښته  ،پوره برت ته رسېږت .دديهمن سهمندرت پهو
چ دچا يوې بې ې ته الره نه ورکوله ،د ه ه ټول پو ته الره پرېږدت .پهه
افري ههاک پههر ول ه

او ب ه وسههلو خلکههو ب ه شههمېره سههتم  ،نههاروا وې او

پوځي جنايتونه تهر سهره کېهږت .ددغهو جنايهاتو کړونکهي ،پهه تيهره بيها د
ه و مشران ځان تهه ډاډ ورکهوت چه ددوى کهړه خهورا يهه او ويهاړمن او
دم دوني اسکندر کړو ته ورته او خورا يه دت.
ه ه خيال چ دغه سړت دځان لپاره جوړ کړى و ،يهن ه ه لويهوالی
او وياړ چ ظلم ي  ،ظلم نه ګاهه ،په خيانت يه ويهاړ کهاوه او خپهل کهړه
ي آسماني الهام باله ،داټول ه هه څهه و چه دده او دده دملګهرو لپهاره د
الهام سرچينه وو ،په افري ا ک جوړيدل .هر ه ه چاره بهه چه ده کولهه ،
په برت به پاى تهه رسهېده  .لهه طاعونهه روغ راووت  .به رحمهه وژل ،ه هه
ګناه نه ګڼله .له افري انه  ،په ب باکن ،ب احتياطن او به علتهه راوتهل
او هلته بدمرغن ته د خپلهو ملګهرو پرېښهودل  ،دده لپهاره غهوره خهدمت
ګڼههل کېههږت .او هههم دديههمن سههمندرت پههو لههه سههمندره د ه ههه دتيريههدو
مخنههوت نههه کههوت .د خپلههو جنههايتونو لههه دريځههه ه ههه سرسههام شههوى ،پههه
مستن ک ډوب ،د خپل دغه ناوړه ونه ې د سهرته رسهولو لپهاره به لهه
کوم موخ پاري

ته رسېږت ،د ه ه جمهورت حکومت دريځ چه يهو

کال پخواي کولی شو ،دغه سړى ووژني ،اوس چور راپرزيهدلی دى او
يههو ازاد سهههړى کهههولی شهههي دګونهههدت پهههرو او جنبهههو پهههه مرسهههته واک تهههه
ورسېږت.
ه ه هېس کومه کړنالره نه لرت .که څه هم له هرڅه ډارېږت ،خو بيها ههم
هر ګوندت (حزبي)پس دى او غواړت مرسته ورسره وکړت.
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ه ههه يههوازينی څههوک دى چ ه پههه ايتاليهها او مصههر ک ه ي ه ځانتههه پههر
لهوړوالی او ويههاړ ورپههه برخهه کولههو سههره  ،پههه خپلهو لېونههو خيههالونو  ،پههه
خيانت او سپين سترګن  ،په خپلو ريهتين ډولهه دروغهو  ،ههر ه هه چه
دغه ناوړتيا او بل هرڅه چ کوت ،برح ه وييي.
ه ه ،ه ه دريځ ته په کار دى چ ده ته سترګه پهه الره دى ،نوځکهه د
ه ه له خوين پرته ،سره له ه ه چ نه کوم تکل لرت ،نه کومه تګهالره،
سره له ه ه چ خورا تيروتن کوت ،ه ه يوې لوي ډوکه تهه ورکشهول
کېږت .ه ه دوکه چ د واک دالنهدې کولهو موخهه لهرت او دا دوکهه دبهرت
په لور درومي.
ه ههه پههه زوره د حکومههت غونه ې تههه ورپههورې وهههل کېههږت( د ٠2۳2-
 ٠2۳۳کههالو تههر مههنځ يههوه  2کسههيزه ډلههه واک تههر السههه کههوت ) ه ههه لههه دې
ډارېږت  ،دتېښت هڅه کوت ،ځان مهړ اچهوت ،پهه دې پلمهه چه ګهواک
بېسههده شههوى ،لههوېږت ،اپلت ه غههږوت ،ه ههه اپلت ه چ ه دتبههاهن نښ ه
ييي ،خو دفرانس د واک مشرت ،ه ه کسان چ تر دې مخک م رور
او سرکشه وو ،داس وانګېرله چ ددوې وخت پاى تهه رسهېدلی دى، .
تر ده ال زيات ګبڼن اخېستي دت .ه ه څه چ بايد دواک د ژغورن او د
ه ه دنابود لپاره ووايي ،ه ه نه وايي.
تصههادف ،پههه ميليونههو تصههادفات او ټولههو خلکوګههواک خويههه سههره
کړې ده چ دغه واک مني.
ب شمېره تصادفات وو چ د ه هه وخهت دفرانسه حکومهت د ه هه
واک تههه غههاړه کېههږدت .دغههه تصههادف (دروسههي ټولههواک) لههومړى پههاول
( )٠2۳٠-٠25٠هم دې ته اړوت چ ه ه په رسميت وپېژني .ه ه تصادف
چ دده په وړاندې دوک جوړوت ،دغه دوک نه يوازې دى نه راپرزوت
بلک د ه ه د واک ټينګېدو ته ګټه رسوت .تصادف دى چه شههزاده ده
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ته سهپارت او دى ه هه وژنهي او همهدا چهاره تهر ټولهو زيهات خلهل دې تهه
اړوى چ دا ومني ،چ ه ه (ناپليون) تر ټولو واکمهن دى او برح هه يه
وګڼي.
دا تصادفي کهار دى چه دى تکهل کهوت خپهل پهو د انګلسهتان پلهو
قومانده کړې ،خو که دغه کارشوى واى  ،دده د تاال واال کېدو بهه سهب
شوى وات ،خو هېڅکله دا کار نه کوت .ه ه تصادفآ خپل پو د ماک او
اتههري

پلههو قومانههده کههوت .ه ههوى هههم ب ه لههه نښههت ده تههه تسههليمېږت.

تصادف او نبوغ د استرليس په جګړه ک ده تهه بهرى ور پهه برخهه کهوت .او
تصادف دى ،چ نه يوازې فرانسهويان بلکه ټولهه اروپها لهه انګلسهتانه
پرتههه چه پههه دې پېښههو که ګه ون نههه کههوت ،ټولههه اروپهها ،د ه ههه د ټولههو
جناياتو او له ه ه نه کرک سره سهره  ،دده ه هه واک چه ده خپلهه ځانتهه
ورکړت ،په رسميت پېژني .د ه ه دخوين ستروالي او وياړ چه خلکهو
ته ول غوره او مه ول برېښي  ،د ه ه دشان وړ ګڼي.
دلههوديز قوتونههه ،داس ه چ ه ګ هواک ه ههوى مخک ه لههه مخک ه دې
چارو ته دآزاماينو لپهاره چمتهوالی نيسهي ،پهه څهو پړاونهو که د ،٠252
 ٠252-٠252او  ٠25۳کلونهههو پهههه اوږدو که ه د ختهههيځ پلهههو ورودانګهههي،
درومي او پرله پس خپل واک ټينګوت او خپل شمېر زياتوت.
پر  ٠2٠٠کال په فرانسي ک جوړ شوى پو د مرکزت اروپا د سرتيرو
په ملتيا يو ستر قوت رامنځ ته کهوت .ددغهو خلکهو پهه زياتېهدو سهره  ،د
ه ه چا لېوالتيا او تنده زياتېږت چ ددغه پو مشرى کوت.
دلسو کالو په اوږدو ک چ ددغه خوځهون لپهاره چمتهوالی روان و،
دغههه سههړى د اروپهها لههه ټولههو اکمنههانو سههره اړيکههي ټينههل کههړل .دنههړ
واکمنههان چ ه ځههان ورتههه بيواکههه برېښههي ،د نههاپليون ددغههه ب ه مهنههی ،
وياړمن او ستر ارمان په وړاندې ،بل ارمهان نهه لهرت ،ه هه تهه پهه نېهزدې
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کېدو او خدمت کولهو که يهو تهر بلهه وړانهدې درومهي .دپهروس پاچها ،د
ه هه دخواخهوږ د الس تهه راوړلهو لپهاره خپلهه يهځه ه هه تهه ورلېههږت .د
اتري

ټولواک دا لويهه مهربهاني ګڼهي چه دغهه سهړت دده لهور منله ده.

پا د اروپا مذهبي مشهراو دملتونهو دسهپېڅلتيا سهاتونکی لهه مذهبهه
ه ه زين جوړوى چ دغه سړى ،واک تهه پهرې ور لهوړ شهي .پهر نهاپليون
زياتره راټول شوت خلل تر خپله ناپليونه زيات ،ددې هڅهه کهوت ،ه هه
ددې لپههاره چمتههو او قههانن کههړت چهه د ه ههه څههه مسههووليت ومنههي چهه
کېدونکي دت او يا به وشي. . .
المانيان د ه ه دبرى دلمانځن لپاره  ،تر ه و جشنونو نهه چه ايينها
او اويريشيت نومېږت  ،بل غوره جشن نهه شهي جهوړوالى .نهه يهوازې دى
خپله ستر ګڼل کېږت بلک د ه ه نيکونهه ،د ه هه وروههه ،د ه هه برکټهي
او د ه ههه زومههان خههورا سههتر دت .هرخههه ددې لپههاره ترسههره کېههږت چهه
وروستي ع لي خن ونه ددې لپاره لهرې شهي چه ه هه ددغهه وحشهتناک
مسووليت دمنلو لپاره چمتو شي .ههر کلهه چه دى چمتهو شهي ،پهو ههم
چمتو دى.
ختيځ ته په تلوار پيل شوى يرغل خپل موخ  ،مسکو ته رسېږت .پر
مسههکو ولکههه ټينګېههږت .روسههي پههو تههر بههل هروختههه ،د اوسههترليس لههه
جګههړې نيههول تههر واګههرام ه ه پههورې تههاال واال شههوى دى ،خههو ناڅاپههه د
تصادفاتو اونبوغ پرځاى چ تر اوسه پورې يه ديهو لهړ برېهو پهه مرسهته
دغه سهړى  ،لهه پخهوا نهه دټاکهل شهوې مهوخ خواتهه رسهاوه ،به شهمېره
ناوړه او زيان رسوونک تصادفونه راپيدا کېږت ،دغه تصادفونه:
د برادينهههو پهههه جګهههړه که ه د والګهههي لهههه پيدايښهههت نهههه نيهههول  ،تهههر
سوځونکو سړو او ي وهلو الرو او بيا مسکو ته د اور اچولو او لهه دغهه
اوره د پورته شويو سختو لمبو پورې  ،دغه راز دنبوغ پرځاى د حماقهت
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او سپکاوى چ سارى ي نه درلود ،راپيدا کېدل.
يرغلګههر پههو  ،تېښههت تههه مخههه کههوت ،کلههه بېرتههه سههتنېدل او بيهها
تېښته ،ټول تصادفونه ،اوس يو ههم دده پهه ګټهه نهه بلکه دده پهه تهاوان
دت.
خوځههون سههرچپه کېههږت ،لههه ختيځههه بېرتههه سههتنېدل يهنه لههه ختيځههه
لوديز ته بېرته تل په ب سارى ته توګهه ،داسه څهه تهه ورتهه دى چه لهه
لوديزه ختيځ ته شهوى و .لهه لهوديزه ،ختهيځ تهر ټهوليز يرغلهه مخکه ههم،
چ په  ٠252 ،٠252او ٠252کلونهو که و ،لهوى واړه يرغلونهه شهوت وو .
هماغه دپخوا پهه شهان لهوي وړې ډله سهره يوځهاى کېهږت ،خهورا لهوي
ډل جوړوت ،هماغه دپخوا په شان دمرکهزت اروپها خلهل لهه دغهه بهېهر
سره يو ځاى کېږت ،هماغه شان موخ ته درسېدونک الرې پهه نيمهايي
ک ه دغههه خوځههون سس هتېږت او شههل ورتههه پيههدا کېههږت او هماغههه شههان
څههومره چ ه ه ههوى ،خپل ه مههوخ تههه نېههږدې کېههږت ،پههه هماغههه ک ههه د
ه وى خوځون چټکېږت.
دغه خوځون پاري

ته چ ددت موخه ده رسېږت ،د ناپليون واک او

د ه ه پو تاال واال شوى دى ،خپله ناپليونه نه هم يو ب مهنهی څهه جهوړ
شوى دى .د ه ه ټهول کهړه وړه لهه ورايهه دافسهوس او خواشهينن وړ دت،
خو بيا هم نه بيانېدونکی تصادفات رامنځ ته کېږت.
د ناپليون په وړاندې سره يو ځاى شوې ټلواله ټول خپلهه بهدمرغي لهه
ده ګڼي ،له ده کرکه کهوت ،همهدا چه ه هه بېواکهه کېهږت ،سياسهي واک
ي له منځه ځي ،نوهماغه و چ پهه خيانهت اوجنايهت تهورنېږت .نهو ههرو
مرو دوى ټولو ته داس برېښېده لکه ل

کاله پخوا چه برېښهېده او يها

يو کال وروسته چ بايد وبرېښي .يهنی يهو تهاالنګر او بهاغي .خهو دکهوم
تصادف له مخ کوم څه راپېښېږت او دغهه حالهت هېڅهوک نهه وينهي ،د
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ه ه ون ه ال پاى ته نه ده رسېدل  .ه ه سړى چ ل

کله پخوا او يا کهال

وروسته ه ه بايد ټول تاالنګر او باغي وګڼي  ،ه

لرې وچ ته چ لهه

فرانس ه د دوو ورځههو تههل پههه واټههن ک ه پرتههه ده ،شههړل کېههږت ،ه ههه تههه
شهههتمني ورکهههول کېهههږت ،سهههاتونکي ورتهههه ګمهههارل کېهههږت او دا ههههم نهههه
څرګندېږت چ ول ه ه ته په ميليونونو پيس ورکول کېږت.

525٠

٠
د خلکو دغورځ نګونو څپ پهه خپلهو سهاحلونو که پهه ارمېهدو پيهل
کوت .ددغه سيالب سترې څپ آرامېږت او ددې آرام سهمندر پهر سهر پهه
ارامهو جههوړو يههويو کړيههو ،ديپلوماتههان پههه دې هيلههه چه ددې توفههانونو
آرامهههول ددوى کهههار دى ،خپهههل آرام غورځنهههل پېلهههوت ،خهههو آرام شهههوى
سمندر بيا ناڅاپه په څپو کېږت .ديپلوماتانو ته داس وبرېښهېده چه د
دوى ناندر ددغو نويو قوتونو د شخړ المل شوت دت.
ه وى د خپلو واکمنو نښتو ته سترګ پهه الره دت  ،کهړکيچ دوى تهه
نه آواريدونکی برېښي .خو ه ه څه چ دوى ي راپاڅېدل احساسهوت ،
له ه ه ځايه نه راپاڅي چ دوى ورته سترګ په الره دت .دا څپهه هماغهه
څپههه ده او دا د پاڅېههدو ځههاى هههم پههاري

دى .وروسههتن څپههه لههه لههوديزه

راستنه شوې او شاته تلونک ده .ديپلوماتهان  ،بايهد ه هه سهتونزې چه
نا آوريدونک ګڼل کېږت ،آوارې او ددې زمهان پهوځي غورځنهل پهاى
ته ورسوت.
ه ه سړى چ فرانسه ي راپرزوله ده ،پهه يهوازې ځهان لهه دوکه او
سرتيرو پرته  ،بيا فرانس ته راستنېږت .هر سهاتونکی کهوالى شهي ه هه
وويني ،خو دکوم عبي تصادف له مخ هېس څوک د ه ه دنيولوهڅهه
نه کوت بلک ټول پهه ولولهو سهره  ،دغهه سهړى تهه ،چه پهرون يه لهنتهي
ګاهه او مياشت وروسته بهه يه بيها ههم لهنتهي ګڼهي ،هرکلهی او درنهاوى
وايي.
وروسهههتي کهههړه ترسهههره شهههوت دت .وروسهههت لوبهههه لوبهههول شهههوې ده.
لوب اړت ته سپاريتنه شوې ده  ،دلوبو جهام وباسهي ،دسهترګو رانبهه
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پاک او سره شوې بشره پريمنځي .ه ه ته نوره اړتيها نهه شهته .دغهه سهړى
په خپله جزيره ک په يوازې ځان  ،څو کاله  ،خپله غمبنهه کمه ت ډرامهه
لوبوت ،ه ه پرته له ځانه بله ننداره نه لرت .ځان تير باسي ،خپلهه ځهان تهه
دوک جوړوت ،خپل ه ه وخهت چه نهور د ه هه برحهق والهي تهه اړتيها نهه
شته ،برح ه ګڼي .او ټهول نهړ تهه دا يهيی ،ه هه څهه و چه  ،خلکهو دده
واک ګاهه او ه ه ناڅرګند قوت چ دده الريوونه ي کوله څه او کوم و.
دنندارې په پاى ته رسېدو سره  ،دلوب اړو مشهر ،د لوب هاړ جهام
وويست او موږ ته ي اللی څېره راويوده:
 وګورﺉ ! تاسو په څه باور درلود ؟ دادى ،دادى د ه ه اللی څېهره! وينئ
چ دا ه ه څه نه و چ دتاس الريوونه يه کولهه او ه هه زه وم چه
تاسو م خوځون ته لمسولئ.
له دغه بدلونه وروسهته چه د خلکهو پهه سهترګو يه تيهارې راخهورې
کړې وې ،ه وى تر ډېرې پورې دا نه شو منلي چ څه پې

شوت دت.

خو دلومړى الکساندر ژوند ،د ه ه چا ژونهد چه دمخهالف خوځهون
له ختيځه  ،لوديز ته د خوځون مشرت ي کولهه ،د نهاپليون تره هه غهوره
اومنط ي و.
ه ه سړى چ نور ،د ه ه تر مخ په هېس کڼل کېدل او له ختيځه ي
لوديز ته ديرغل مشرت کوله ،بايد څه ځانګړتياوې لرالى ؟
بايد دعدالت احساس وکړت ،پهه اروپهايي چهارو که ونه ه ولهرت او
په کراره او چپه خوله خپلو ګټو ته پاملرنه وکړت.
له اخالقي پلوه پر خپلو سياالنو ،ملګرو او دوخت پر پادشهاهانو او
واکمنانو لوړتيا ولرت .بايد مهربانه ،خواخهوږت او پهه زړه پهورې وت او
په خپله ي ناپليون خپه او سپل کړى وت.
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لومړى الکساندر دغه ټول ځانګړتياوې لرل  .دغه شهرايل ټهول پهه
ه ه ک ن ښهتي و .دغهه او يها پهه بلهه وينها د ه هه د تيهر ژونهد به شهمېره
تصادفونه ،د ه ه روزن  ،د ه ه دليبرالهو تکلونهو پيهل  ،پره هه را ټهول
شههوت ځنههاور او داسههترليس  ،تيلزيههت او ايرفههورت پههه جګههړو که د ه ههه
تبربو ،دې ټولو او ټولو ه ه چمتو کړى و.
دغه سړت په لويه جګړه ک  ،ځکه کوم ځانګړى مسووليت نه درلهود
چ ه هه تهه اړتيها نهه ليدلهه کېهده ،خهو کلهه چه پهه اروپها که د ټهوليزې
جګړې وړتيا احساس شوه ،ه ه پهه وړ وخهت که او پهه وړ ځهاى که وه.
ه ههه اروپههايي ملتونههه سههره يههو او دمههوخ پلههو ي ه د ه ههو الريههوونه او
مشرت وکړه .موخه
ارمههان تههر سههره شههوى و ،لههومړى الکسههاندر ،تههر وروسههتن جګههړې
وروسته ،پر  ٠2٠5کال  ،دانساني واک تر ټولهو نهه پهر لهوړه څوکهه والړ و.
ه ه دغه واک څنګه کاراوه ؟
لومړى الکساندر د اروپا د روغ مشروه ه سړى چه ال لهه ځهوانن
ي يوازې د خپلو خلکو د نيکمرغن تکل درلود ،په خپهل هېهواد که د
لومړنيو ليبرالي غورځنګونو نويتګر ،اوس يکارت ترتولو نه د زيهات
واک خاونههد او د ه ههه واک لههه برکتههه کههوالى شههي تههر خپههل الس النههدې
خلکو نيکمرغن لپاره ګټور واوسي.
په دې وخت ک و ،چ ناپليون پهه تبهيهد که خپهل ماشهوم وزمهه او
دوکمارې کهړنالرې جهوړوت او پهه دې خيهالونو که ډوب دى  ،کهه واک
ي درلودالى ،څنګه به ه ه بشر نيکمرغه کړاى واى.
لهومړت الکسههاندر چه خپلههه ونه ه سههرته رسهول او دخههداى حضههور
حاضهههر ګڼهههي ،ناڅاپهههه ددغهههه واک دنهههابودوالي او بيهههواکن احسهههاس
احساسوت ،له ه ه نه م اړوت ،ه ه  ،ه هه خهوار اوله
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تهه چه دى ههم

ه ه خوار ګڼي سپارت او يوازې وايي:
 نه زموږ لپاره ! نهه زمهوږ لپهاره  ،يهه بهه دا وت چه دځهان لپهاره ! زهستاسو په شان يو انسان يم .پهه کهراره مه پرېهږدﺉ چه دانسهان پهه څېهر
ژوند وکړم .د خپل ر وا او خداى په اړه فکر وکړم.
****
ه ه شان چ لمر او ههر اتهم ،ههر يهو داسه چورلهل دى چه پهه ځهان
پورې او تر خپل ځانه راچورلي ،خو سره له ه ه هم ،يوازې اتم ،لهه خپهل
ټول بشپړوالي سره د کليت داس يهوه ره ده چه د ه هه پهرتم د انسهاني
هن له تصوره وتل خبره ده .دغه راز هرڅوک ځانته خپل مهوخ لهرت،
دى په داس حال چ دغو موخو ته د رسېدو په هڅهوک دى ،ه هه سهره
هممهاله د ه و ارمانونو په خدمت ک هم دى چ دى له ه هو نهه خبهر نهه
دى.
دعسههلو غومبسههه چهه پههر يههوې غههوټن ناسههته وه ،يههو ماشههوم يهه
وچي ه .ماشوم له غومبس ډاريږت او وايي:
دغومبسهه موخهههه داده چه ه خلهههل وچي هههي .دشهههاعر لپهههاره ه ههههغومبس چ له ګلونو ،شههد راباسهي ،شهاعرانه او ګرانهه برېښهي .ه هه
په دې باور دى چ دشهدو دغومبسهو دژونهد موخهه داده چه لهه ګلونهو
شهد او عطر راټول کړت .د ه ه چا لپاره چ دغومبسهو لپهاره يه کنهدو
ايښی دى ،د غومبسو دژونهد موخهه داده چه پهه ګالنهو وګرځهي ،شههد
راټول کړت او ه ه کندو ته راوړت ،نوځکه وايي چ ددغ غومبسه د
ژوند ارمان د انګبنيو راټولول دت.
د ه ه بل چا لپاره چ غومبسو تهه يه کنهدو ايښهی دى  ،دغومبسهو
دژوند موخه داده چ په ګالنو وګرځهي ،دګالنهو دانه او زړت زبېښهي،
ه ههه دنويههو زوکههړو غومبسههو او د ه ههو دملک ه او پههه دې توګههه دنسههل
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دزياتوالي لپاره راوړت .باغوان ويني چ غومبس دالوتو پهر وخهت پهر
يوبل ګل کيني ،ديوګل هه بل ته او له بل نه بل تهه زړت لېهږدوى او دنويهو
ګالنو د زرغونېدو سب کېږت او دغومبسو دغه کړه د ه و موخه ګڼهي.
يو بل تن چ دشنيليو پهه وده که غومبسه خهورا اغيزمنه ګڼه او پهه
دې توګههه د ه ههه پايلههه داده چ ه دغومبسههو دژونههد وروسههت موخههه ،لههه
ه و موخو نه چ انساني تفکر ي تصور کوالى شي .پهه پهه يهه او پهوره
توګه بيانېداى نه شي .هر څومره چ انسهاني ع هل ددغهو پهه سهپړنه که
بريالی وت ،په هماغه ک ه د وروستيو موخو ناسپړنه  ،ه هه تهه الپسه
څرګندېږت.
انسان يوازې دڅارن له الرې کوالى شي ،د غومبسواو نورو موجهو
داتهههو د ژونهههداړيکي پيهههداکړت او دتهههاريخي شخصهههيتونو او ملتونهههو
موخ هم همدغه برخليل لرت.
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2
په ٠2٠۹ک له ناتاش سره ،دبېيزاوخهوف (پېيهر) واده  ،د رسهتوف
د لرغونن کورنن لپاره له خوين هه ډکه وروستن پېښهه وه .پهه همهدې
کههال ګههراف ايلياانههدرويچ هههم مههړ شههواو لکههه چ ه تههل همداس ه وت ،د
کههورنن د مشههر لههه مههرګ سههره هممهالههه دغههه پخههوانن کههورنن هههم سههره
ونړېده.
د وروسهههتي کهههال ټله ه پېښه ه :د مسهههکو سهههوځېدل ،لهههه مسهههکوه د
مسکويان تښهتېدل ،دسهردار انهدرې مهرګ او ناتاشها مايوسهي ،د پتيها
مرګ او سهردار زړه مهات والهي ،ه هه ټهول ګوزارونهه و چه يهو پهر بهل پهر
سردار راغلل .ه ه داس انګېرلهه او تصهور يه کهاوه چه نهه پهوهېږت ،
ه ه څه درک کړت چ پر ده راغلي دى .ه ه له عصبيت خپل زوړ سر يه
يکته اچولی او ګهواک دې تهه سهترګه پهه الره و چه نهوت ګوزارونهه پهر
ه ه ددې لپاره راشي ،چ دده هر څه پاى ته ورسوت.
ه ههه بههه کلههه وېههرې پس ه اخېسههتی اوپريشههانه بههه و او کلههه بههه غيههر
طبيهي توګه خورا ټکړه او لېواله برېښېده.
دناتاشهها واده پههه خپلوخههوږو ننههدارو ،ه ههه(بههوډا) ،ديههو څههو مههودې
لپاره پر ځان اخته کړې وه .ه ه دغرمنيو او مايامنيو سپاريتن کول
او غويتل ي چ خوشاله وبرېښي .خو د ه ه خوين او مسهتن پهر چها
اغيز نه کاوه بلک په ه و کسانو ک يه  ،چه دى يه پېژانهده او ورتهه
ګران و ،خواخوږت راپاروله.
تر ه ه وروسته پېير خپله يځه له ځانسره بوتلهه ،ه هه الپسه آرام،
خاموشه او په ځان ک ډوب شو .کله ناکله به خپتيهان پهرې راخورشهو او
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لههه همههدې املههه څههو ورځ ه وروسههته نههاروغ او پههه بسههتر ک ه ولويههد .د
داکترانو له ډاډ سهره سهره  ،ه هه د ناروغنپهه لومړيهو ورځهو که پهه دې
پوه شو چ بيا به له دغه بستره راپورته نهه شهي .ګرافينه  ،آن جهام ههم
بدل نه کړې او دوې اونن ي دده دبستر څنل ته پهر اوږدې څهوکن پهه
ناسههته تېههرې کههړې .هههر وار چه ګرافينه ه ه تههه دارو ورکههول ،ه ههه بههه
ټنل په ژړا شو او د ه

السونه به ي م هول .پهه وروسهتن ور يه لهه

خپله يههځ او زويههه د ه ههه پههه غيههاب که ځکههه بښههنه وغويههته چه ده
خپل شتمنن هس برباد کړت دت .ده تر ټوله خپله لويه ګناه همهدا بللهه.
ه ه له خدايه بښنه وغويته  ،پر ه ه دعاوې وويل شوې او په کراره مړ
شو.
بلههه ور د ه ههه خپلههو خپلوانههو او آشههنايانو لههه ه ههه سههره د وروسههتی
ديدن لپاره راغلل او د رستوفيانو کرايه شهوت کهور بهه لهه خلکهو ډکېهده
او تشيده .ټول دغه آشنايان چ په وار وار ي دده مېلمسهتيا خهوړل وه
او په وار وار ي دده د نڅا په بن ارونو ک ګ ون کړى و ،په وار وار ي
پر ه ه ملن ې وهل وې او پرې خندلي ي و ،اوس ټولو په يوه احساس
او دځان مالمتن په بڼه ګواک د چا په وړاندې د اعتراف په ډول ويل :
هوک څوک به څه وايی او که نهه بهه وايهي ،ه هه خهورا يهه سهړى و،نور نو داس خلل پيدا کوالى نه شو ،هېس څوک ب عيبه نه دت.
ګراف پوره ه ه وخت ناڅاپهه مهړ شهو چه د ه هه مهالي چهارې داسه
ديوالي شوې وې چ چهاي آن تصهور ههم نهه شهو کهوالى چه اخهر بهه څهه
کېږت.
نيکوالى د روسي پو پهه ملتيها پهه پهاري

که و چه  .پهالر د مهرګ

خبر ورورسېد .ه ه سمدالسه استهفا وکړه او پرته له ه ه چ ځواب تهه
ي سترګه په الره شي  ،مسکو تهه راغهي .د ګهراف تهر مرګهه يهوه مياشهت
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وروسته د ه ه حسابونه رايهکاره شهول  .د ه هه واړه پورونهه چه ځهوک
ترې خبر نه و ،دومره زيات وو چ ټول يه حيهران کهړل .د ه هه د پورونهو
اندازه د ه ه دشتنمن دوه برابره وو.
د نيکوالى خپلوانو او آشنايانو ه ه تهه مشهوره ورکهړه چه  .پهالر لهه
ميراثه تير شي ،خو نيکوالى  .،پالر له ميراثه الس په سر کېهدل  .،پهالر
ياد ته چ دده لپاره ي سپېڅلتيا لرله ،سپکاوى ګاههه ،نهو لهه دې کبلهه
ي ددغو مشورو له اوريدلو ډډه کوله . .پالر ميراث ي ومانهه او د ه هه
د پورونو پريکول ي پيل کړل.
پوروړو چ د ه ه په ژوند ک  ،د ه ه د خواخوږ او مهربهانن يهاد
او منت بارت ي ساتل او دلبر په چوپتيا ک ي د پور اخېستو تلوسه
نه لرله ،ناڅاپه د خپلو پورونو سمالسي غويتنه کوله .ه وى نه يهوازې
پورونه غويتل بلک په دې ک سيالي جهوړې شهوې چه څهوک تهر نهور
ژر خپل پورونه تر السه کوالى شي .او ه هه کسهان لکهه ميتکها او ځېنه
نهههور چهه پورونهههه يهه نهههه وو او هسهه حهههوال يهه درلهههودې او دځېنهههو
سههوغاتونو وعههدې ورکههړل شههوې وې ،اوس تههر ټولههو نههه دمخههه دپيسههو
غويتنه کوله.
نيکوالى نه چا پهه کهراره پرېښهود او نهه يه وخهت ورکهاوه او هماغهه
کسان چ ګهواک پهه سهپين ږېهرت يه زړه سهوځي ،ويهل يه چه ه هه د
دوى تاوانونوالمل و (که تهاوان شهوى وى) پهه خهورا به رحمهن پهر دغهه
ځوان وارث تيهرى کهاوه چه پهه خپله زړورتيها يه د پورونهو پهرې کهول
منلي وو او په څرګنده ي د ه و په وړاندې کومه ګناه نه لرله .
ددغو پورونو د پرې کولو لپاره د نيکوالى ټول هل ځله به ګټه
پات شوې .ه ه خپله شتمنن په نيمه بيه ليالم کهړې  ،خهو بيها ههم .پهالر
نيم پورونه هماغس پات ول.
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نيکوالى ه ه ديهرا زره روبلهه چه د ه هه اويهي پېيهر بېزاوخهوف،
ه ه ته .پالر د پورونولپاره ورکړت وو ،ومنل او له دې ډاره چه کېهداى
شي  .پالر پوروړت  ،دى په زندان ک واچوت  ،بېرتهه دولتهي ماموريهت
ته الړ.
که ه ه بيا پو ته تللی واى  ،په پو ک د لومړى خالی بست دپيدا
کېههدو سههره بههه دى هلتههه ټههاکلی شههوى واى ،خههو ه ههه لههه دې کبلههه نههه شههو
کوالى پو ته الړ شي ،چ مور  ،ه ه د ژوند د وروستي ارمان په توګهه
يوازې پرېنږدت  ،بلک بايد د ه

ساته او پالنه ي وکړت.

سره له ه ه چ دمور ي دا نه خوييدل چ ه ه له ه هو کسهانو سهره
پات شي چ دده له ژوند سره آشنا وو  ،سره له ه ه چ  ،ه ه په دولتي
څانګو ک له ميشتيا سره کرکه لرله ،ه هه دمسهکو پهه يهوه ملکهي اداره
ک ماموريت ومانه او خپله ګرانه پوځي دريشي ي وويسته.
نيکوالى له خپل مور او سونياسهره د مسهکو د سهويڅوى ورژاک د
واټ په يوه واړه اپارتمان ک ديره شول.
له دې سره هممهاله ناتاشا او پېير په پترزبورګ ک ژوند کهاوه او د
نيکوالى د ژوند دستونزو تصور ي هم نهه شهو کهوالى .ه هه لهه دې کبلهه
چ له خپل اويي ي پيسه پهور کهړې وې ،نهو هڅهه يه کولهه خپلهه به
وزلي پټه وساتي .د نيکهوالى ژونهد لهه دې کبلهه خهوار و چه ه هه بايهد،
دمياشت په خپل يو زره درې سوه روبله مهاا نه يهوازې ځهان  ،مهور او
سونيا ساتلي واى بلک بايد داس ګهوزاره يه کهړې واى چه مهور يه
خهوارت احسههاس کههړې نههه واى .ګرافينههه چه لههه ماشههتومبه ،پههه به اى او
پرتمين ژوند رږدې شوې وه ،نه شو کوالى په دې پهوه شهي چه دغهه راز
له خوار ډک او بد ژونهد ههم شهونی دى .ه ه بهه ههره شهېبه دې يها ه هه
ځههاى تههه دتههل او يهها ددې اويهها ه ههه آشههنا دليههدو دورتههل لپههاره د ه ه
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يکل ګاډ غويتنه کوله چ نه وه.
ځانته د يهو اوګرانهو خهوړو  ،زوى تهه د زړو شهرابو  ،ناتاشها او

ه

سونيا ته دنويو پيداشويوډاليو د اخېستو سپارشهتن کهول او پهه دې
نهه پوهېهده چه ددې ټولهو پهوره کهول ،د ه هه د زوى لپهاره څهومره ګرانههه
خبره ده.
سونيا د کور په چارو اخته وه او دګرافين پالنه يه کولهه  .ه ه تهه
به ي کتابونه لوستل  ،د ه

نازونهه او لهه ځانسهره د ه ه پټهه رخهه بهه

ي زغمله او له نيکوالى سره به ي لهه مورنهه د ه هو سهتونزو او خهوار
په پټولو ک مرسته کوله چ دوى پرې اخته وو.
نيکوالى د ه ه چوپړ له امله چ سونيا دده دمور لپاره کاوه ،ځهان د
ه

په وړاندې په نهه اداکېهدونکي توګهه منهت بهاره بالهه  ،د ه ه لهبر

اوزغم ته حيران و او هڅه به ي کوله ،له ه

نه ځان لرې وساتي.

ه ه په ګوګل او خيالو ک  ،سونيا له دې امله مالمتوله چه ه هه لهه
هېس پلهوه ،د ه ه پهه کهړو او وړو که  ،کومهه داسه نيمګړتيها نهه شهوه
پيداکوله چ ه ه پرې مالمته کهړت .پهه ه ه که ټهول ه هه څهه ن ښهتل
شوت وو چ خلل د ه ه له امله ستايل کېږت ،خو ه ه څه نه و چه دى
ګرانښت ته ولمسوت .ه ه داس انګېرله څومره چ دى ،د ه

ده

زيات قدر او پالنه کوت ،په هماغه ک ه لهه ه ه سهره دده مينهه کمېهږت.
نيکوالى په ه ه ټکي والړ و چ سونيا پهه يهوه ليهل که ه هه لهه خپله
مين آزاد کړى و او اوس ه ه له دې سره خپل اړيکهي داسه سهاتل چه
ګهواک د دوى تهرمنځ چه هرڅهه و ،ه هه ډېههر پخهوا هېهر شههوت او بيها نههه
تکراريدونکي دت.
د نيکوالى ژوند ور تر ورځ خرابيده  ،له خپله مهاشه زېرمهه کهول
هس ت

خيالي خبره وه  ،ه ه نه يوازې څه زېرمه کوالى نهه شهوه بلکه
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دځېنو پورونو د ورکولو لپاره ي يو نيم نهوى پهور ههم کهاوه .ه هه لهه دې
حالت نه د وتلو هېس الره نه لرله .له ب اي پې ل سره واده لکه ه ه شهان
چ دى ټولو دې ته هڅاوه ،ده ته ډېر کرکبن برېښېده .ه هه پرتهه لهه دې
چ يا ي دغه واده ته غاړه ايښ واى او يا ي دمهور مهرګ منلهی واى ،
بله چاره نه لرله .ه ه نه کوم چا او يا نه کوم شي ته هيله لهرالى شهوه او نهه
ي د خپل دغه حال له غمړلي او زورونکي زغمه خوند اخېسهت .ه هه نهه
يوازې دپخوانيو ان يواالنو له سپکاوت نه ډکهو خواخوږيهو لهه اوريهدو
او ليههدو نههه چ ه دى ي ه زوراوه ډډه کولههه بلک ه لههه هههر ډول چکرونههو او
بن ارونو نه ي ځان لرې سهاته او آن پهه کهورک يه  ،پرتهه لهه دې چه لهه
مور سره په قطهو ک فالونه وګهورت  ،بهل ههېس شهي نهه کهول .ه هه بهه پهه
خپله کوټه ک يکته پورته ګرځېده او پرله پس بهه يه يهو پهه بهل پسه
پي څښاوه .ه ه ګواک هڅه کوله په ځان ک ه ه غم وساتي چ ده په
ه ه ک له دغه حالت نه د وتلو زغم ليد.
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د ژمي په پيل ک چ شهزادګن ماريا مسهکو تهه راغلهه او ديهار لهه
آوازو نه ه ه د رستوفيانود کورنن له حاله خبره او دا ي واوريدل چ :
زوى خپل ژوند له موره ځار کړى دى.شهزادګن ماريل له ځانسره وويل :
ما هم له ه ه بل انترار نه درلود.خو سره له ه ه  ،ه

ديوې خوين احساس وکړ ،له ه و سهره خپلهه

مينههه وريههاده شههوه او دايه خپلههه دنههده وګڼلههه چه بايههد د ه ههو ديههدن تههه
ورشي .ه

ته د ورونژ په يار ک خپل کړه وړه ورياد شول ،لهه کهوم څهه

نه وويريده  ،خو سره له دې هم ه

ځان قانن کړ او مسکو تهه رارسهېدو

نه څو اونن وروسته  ،د رستوفيانو ديدن ته ورغله.
نيکوالى لهومړى څهوک و چه ه هه يه وليهده ،ځکهه چه دګرافينه
کوټ دتل يوازينن الره  ،دده دکوټ له الرې تيريده .د نيکوالى بشهره
د ه هه پههه ليهههدو ددې پرځههاى لکههه ه هههه شههان چهه دې يهه هيلههه لرلهههه
دخوشالن حالهت پيهدا کهړت  ،داسه سهړه او م هروره بڼهه پيهدا کهړه چه
شهزادګن پخوا هېڅکله هس نه وه ليدل .
نيکههوالى لههه ه ه سههره تههر سههتړت مش ه وروسههته د ه ه د روغتيهها
پويههتنه وکههړه او ه ههه ي ه د خپل ه مههور کههوټ تههه بدرګههه کههړه .يههو پنځههه
دقي

هلته کېناست او بيا له ه ه ځايه ووت.

کله چ شهزادګن د ګرافين له کوټ راووته ،نيکوالى بيا له ه
سره مخام شو او بيا ي په تريو تندت او نا مهربانهه غل هل تهر داالنهه
بدرګه کړه .نيکوالى دده دمور په هکله د ه
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پويتنو ته هېس ځواب ور

نه کړ او يوازې دومره ي وويل :
 زما پر مور ي ستا څه ؟ په کرار م پرېږدﺉ.تر ه ه وروسته چ د شههزادګن ګهاډ د دوى لهه کهوره وخوځېهده ،
پرته له ه ه چ د خپل آواز دټټېدو هڅه وکړت  ،په لهوړ آواز يه سهونيا
ته وويل :
دا څه دلته يکته پورته کېږﺉ ؟ دا څه غواړﺉ ؟ ددې يځو او د ه ولېوالتيا زغم نه لرم ؟
سونيا چ مټ مټ کوالى شول خپله خوشالي پټه کړه ،وويل :
 -آ ! نيکهههوالى جانهههه ! تهههه څنګهههه کهههوالى شهههي ،داسه ه ووايهههي ؟نيکوالى جانه ! ه ه داس مهربانه او مور جان ته هم ډېره ګرانه ده.
نيکوالى هېس ځواب ورنهه کهړ او غويهتل يه ويهيي پهه دې اړه ههېس
ونههه غږېههږت ،خههو د ه ههه مههور بههه د شهههزادګن تههر دغه کتنه وروسههته د
ورځ څو وارې د ه

په اړه له ده سره خبرې کول .

مشرې ګرافين  ،شهزادګن ستايله او هيلهه يه لرلهه چه زوت يه د
کورته ورشي او لېوالتيها يه يهودله چه ه هه زياتهه وګهورت ،خهو

ه

سره له دې هم کله چ به ي د ه ه پهه اړه خبهرې کهول  ،طبيههت بهه يه
خټه کېده  .کله به ي چه مهور د شههزادګن خبهرې پيهل کهړې ،نيکهوالى
هڅه کوله چ پات شي  ،خو د زوى دغه کار د ه ه مور ډېر زوروله.
ه

به ويل :

 ه ه خورا يه او دلوړو اخالقو نبلن ده ،ته بايهد ه ه تهه ورشهي،په هر حال ته بايدله يو چاسره وګورې ،شا او خواته الړ شي  ،تر څو به له
مور سره ناست ي  ،زه فکر کوم زړه به دې تنل وت.
 -هوک ادک ! نه غواړم ،الال د ه

دليدو هيله هم نه لرم.

 پخوا خو دې غويتل چ ه ه ووين او اوس بيا وايي چه د ه ه52٠٠

دليدو هيله نه لرې .ګرانه که ريتيا راباندې وايي ،زما خهو سهتا پهه کهړو
وړو سر نه خاللېږت .کله وايي چ خفه شوى ي او کله بيا وايهي چه د
چا دليدو هيله نه لرت.
 نه مورجان  ،داس نه ده ،ما کله ويلي چ زه خفه يم. دا څهه وايهئ ؟ تهها خپلههه وويههل چه د ه ه دليدوهيلههه نههه لههرې .ه هههخورا يه نبلن ده او تل ستا خويېده او اوس په ډول ډول پلمهو لهه مانهه
هرڅه پټوت.
 نه مورجان ! هېڅوک له تانه څه شي نه پټوت. زه خو له تا نه کومه ناوړه هيله نه لهرم ،زمها هيلهه لهه تانهه داده چه ده

ديدن ته ورشه ،ځکه نزاکت او ژوند همداس غواړت . . .ما لهه تانهه

همدا غويتل چ ته له موره هرڅه پټوې ،نور به ستا لهه ژونهد سهره ههېس
کار نه لرم.
يه ،يه چ تاسو ډېر ټينګار کوﺉ ،ورځم ،ورځم. زما ي څه ؟ زه خو ي ستا لپاره وايم.نيکوالى ژوره سا وويسته او په داس حهال که چه برېهت يه ژول،
قطه ي وويشل  ،هڅه ي کوله  ،د خپل مور پام بل پلو واړوت.
بلههه ور  ،درېيمههه ور  ،څلورمههه ور  ،هههر څههه همداس ه تېريههدل .لههه
شهزادګن ماريا د رستوفيانو له کورنن سره تر کتنه او د نيکهوالى لهه
ناڅاپي او ساړه هرکلي نه وروسته ،له ځانسره دا وويهل چه ه هه برح هه
وه چ ويل ي :
نه غواړې چ لومړى دا د رستوفيانو کره ورشي ؟ه ه خپل غرور  ،خپل مرست ته راوغويت او له ځانسره ي وويل
:
ما دبل څه انترار هم نه درلود ،زما ه هوى سهره څهه دت ؟ مها يهوازې52٠2

غويههتل  ،د ه ههه بههوډ مههور چ ه تههل لههه ماسههره ډېههره خواخههوږت يههيي،
ووينم .زه د ه ه د مهربانن منت باره يم.
خو ه ه دې خبرو نهه قهانن کولهه ،ههر وار بهه چه ه ه لهه رسهتوفيانو
سره خپله وروستن کتنهه ورپادولهه ،پهه زړه که يه يهو ډول د پېښهانن
احساس راوېښېده .که څه هم ه

په ټينګه پريکړه کهړې وه چه نهور بهه

هېڅکله د رستوفيانو کورته نه ورځي او ههر څهه پهر دې تيهر شهوت ،ه هه
بههه هېههروت ،خههو ه ه بيهها هههم پههه زړه ک ه د نهها آرامههن احسههاس کههاوه او
غويتل ي په دې پوه شي ،چ څه شهي دت ،چه دا څهه زوروت .بيها يه
خپله اعتراف کاوه چ ددې ټولو زوريدو سرچينه له نيکوالى سره ددې
اړيکي دت.
دى داس انګېرت چ د نيکهوالى دسهاړه او مودبانهه کهړو وړ تهر شها
کوم څه پټ دى (ه

په دې بهاور درلهود)پهه دغهه څهه بايهد دا پهوه شهوې

واى .دې داس ه احسههاس کههړې وه ،تههر ه ههه پههورې چ ه دغههه څههه دې تههه
څرګند شي ،دا به آرامه نه شي.
دژمي نيمايي وه ،شهزادګن لهه خپهل وراره سهره د زده کهړو پهه کوټهه
ک ناسته او له ه ه سره په زده کړه لګيا وه پهه دې وخهت که چهوپړ خبهر
راوړ چ رستوف راغلی دى .شهزادګن ماريا پهه غوڅهه او برنهدې بڼهه ،
په داس ډول چ راز يه څرګنهد او دا ههم ګبڼهن وانهه اخلهي ،لهه پې له
بورى بن نه هيله ي وکړه چ له رستوف سره مېلمستون ته الړ شي.
نيکوالى ته دلومړت غل ل نه شهزادګن پوه شوه چ ه ه دنزاکت
له مخ ددرناوت لپاره راغلي او په زړه ک ي پريکړه وکړه چ داهم له
ه ه سره هماغه شان په درناوت خبرې اترې او مرکه وکړت لکهه ه هه يه
چ له دې سره کوت.
ه وى دمشرې ګرافين د روغتيا او د ګ و آشنايانو په اړه وغږيهدل
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 ،د جګړې د وروستيو خبرو يادونه ي وکړه او تر ه هو لسهو دقي هو چه
مېلمه يه تهر ناسهت وروسهته کهوالى شهي ،پهاڅي او الړ شهي .نيکهوالى
پاڅېد چ مخه يه وکړت.
شهزادګن ماريا دپې ل بهورى بهن پهه مرسهته لهه مېلمهه سهره مرکهه،
ه ه شان چ دې ي تکل کهړى و ،يهه روانهه کهړې وه ،خهو پهه وروسهتيو
شېبو ک  ،ه ه وخت چ نيکوالى پاڅېد او دمخه يه تکهل يه وکهړ،
دا په داس ستومانن  ،د داس شيانو په اړه غږيهده چه دې پهورې يه
هېس اړه نه لرله ،ه

دبرخليل له بدو پېښو چ پهه دې يه ژونهد تهري

کړى و ،خبرې کول او خپل ځلېدونک حيران سترګ ي پر يو ځاى
داس خښ کړې وې چ د نيکوالى پاڅېدو ته ي هم پام نه شو.
نيکوالى ه

ته کتهل او داسه يهوده چه د ه ه پريشهانن تهه يه

پههام شههوى نههه دى .لههه پې ل ه بههورى بههن سههره څههه خبههرې وکههړې او بيهها ي ه
شهزادګن ته وکتل  .شهزادګن هماغه شان په کراره او ناخوځېهدونک
ناسته او پرتانده بشره ي دغهم نښه خپهرې وې .د ه هه ناڅاپهه پهر ه ه
زړه خوږ شو او داس تته ورته وبرېښهېده چه کېهداى شهي  ،دى د ه ه
پريشانن المل وت چ د ه

پرڅېرې خهوره ده .ه ه غويهتل لهه ه ه

سره مرسهته وکهړت ،کومهه خهوږه خبهره ورتهه وکهړت ،خهو ههر څهه يه چه
کول ،نه ي شوکوالى داس څه ورياد کړت چ ه

ته ي ووايي.

ه ه وويل :
 دخداى په امان شهزادګن !ه ه له خيالو راووته  ،په قهر غوندې شهوه او سهوړ ژور اسهويلی يه
وويست.
داس لکه له خوبه چ راويښه شوې وې ،وې ويل :
ا ! بښنه غواړم تاس داس ژر ځي ګرافه ! يه ! پهه مخهه مويهه !52٠2

د ګرافين لپاره سروېږدت ؟
پې ل بورى ين وويل :
 لږ تم شئ  ،زه ي اوس راوړم .او له کوټ ووته.دواړه چ پات شول او کله ناکله به ي يو بل ته وکتل.
تر ډېر ځن ه وروسته نيکوالى ،په يو غمړل موسکا وويل :
 ههههوک شههههزادګن ! پهههه باګوچهههاروا که ه  ،زمههها او سهههتا ترکتنه هوروسته څومره وخت او څه پېښ چ تيرې نه شوې ،خو بيها ههم داسه
برېښي لکه پرون چ وت .موږ ځان بدمرغه ګاهه  ،خو زه چ هرڅه وکهړم
چ ه ه وختونو راستانه کړم ،خو ه ه وختونه ،نه راګرځېدونکي دت.
نيکههوالى چ ه دا خبههرې کههول  ،شهههزادګن پههه ډېههرې تلوس ه د ه ههه
سترګو ته کتل ،ه

ګهواک هڅهه کولهه د ه هه دخبهرو پهه ه هه راز ځهان

پوه او کېدات شي ،په ه و ک دځان په اړه د ه ه احساس پيدا کړت.
ه

وويل :

 هوک  ،هوک  ،ګرافه ! خو تاس بايد ددې غم ونه لرﺉ او په خپلوتيههر وختونههو او عمههر پس ه خفههه نههه شههي .زه چ ه اوس ستاس ه ژونههد تههه
ګورم ،تاسو به ه ه تل په خوږو خاطرو راياد کړت ،ځکهه ه هه شهان چه
تاسو نن په سر يندنه او . . .
نيکوالى ناڅاپه د ه

خبرې پريکړې او زيانه ي کړه:

 -نه ،نه ،زه ستاس دا سهتاين منلهي نهه شهم بلکه بهرعک

زه پرلهه

پس ځان ګرم بولم .په هرحال زموږ دا خبرې نهه پهه زړه پهورې دت او نهه د
خويههن وړ .او بيههها يهه سهههترګو ماللهههه او غمبنهههه بڼهههه پيهههدا کهههړه ،خهههو
شهزادګن په دغو سترګو او ه و ته په کتو بيا هماغه سړى ومونهد چه
دت ي پېژاند او مينه ي ورسره لرله او اوس يوازې له ده سره غږيدله.
ه

وويل :
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زه فکر کوم تاس به ماته دا اجازه راکړﺉ چ زه تاسو تهه ووايهم چه
مها او تاسههو دومههره سههره نېههږدې شههوت يههو چه انههدازه نههه لههرت ،زه داسه
تصور کوم چ تاس بهه زمها دغهه خواخهوږت به ځايهه ونهه ګڼهي ،خهو زه
تيروتلی ومه .ناڅاپه ي آواز ورږديد
ځان ي برح ه ګاهه.
او وې ويل :
زه نه پوهېږم ول  ،خو پخوا چور بل ډول وې. . .نيکوالى په کراره وويل :
 ول ؟ دا ول پهه زرګونهو الملونهه لهرت ،وله (ه هه د وله کلمهه پههځانګړت ډول او فشار ادا کوله) اوبيا ي وويل :
 شهزادګن ستاسو له خواخوږ نه مننهه ،خهو کلهه کلهه ډېهره سهختهده.
د شهزادګن ماريا په ګوګل ک يو ناست آواز وويل :
 يه ،دا له دې کبله  ،يه ،داله دې کبله.نه ،نه يوازې د ه ه خوچ ،مهربان او خوږ غل ل ،چه پهر زړې يه
منګول خښول  ،نه يهوازې د ه هه يهکال چه زه يه پهر ځهاى مينهه کهړم
بلک ما په ه ه ک دمهربانن  ،ټينګار او سريندن د روا اټکهل کهړى
و .هوک ه ه اوس ب وزلی او زه ب ايهه يهم ،ههوک يهوازې لهه دې املهه .
هوک ! يوازې له دې امله .هوک  .،که داټول داس نه واى.
د ه هه پخهوانن مهربهاني يه وريههاده کهړه او د ه هه اوسهنن مهربانههه
غمړل څېره ي ته ي کتل .او ناڅاپه ي له ځانسره ه ه د نها خواخهوږ
او سړو کړو وړ المل پيدا کړ.
ب ارادې د ه ه خواته وروړاندې شوه او ناڅاپه ي داس چ تها بهه
ويل چ چ

وهي ،وويل :
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 ول ؟ آخر ول ګرافه ؟ ماته ووايه ول ؟ تاس بايد راته ووايئ ؟نيکوالى چ پات شو ،بيا ي دوام ورکړ:
 زه ستاسوپه "ول "نه پوهېږم ،خو پر ما ه ه ډېره ګرانهه تمهامېږت.زه  . . .زه په دې اعتراف کوم چ دا به ماته ډېره ګرانه وت که تاسهو مها لهه
خپل دوستن نه ب برخ کړﺉ .دا زما لپاره ډېره زورونک ده.
ده

په سترګو ک اويکو او په آواز ک ي غم څپ وهل :

 زما په ژوند ک نيکمرغي دومره لږ وه چه دههرې خويهن لهه السههورکول راته ګرانه تمامېږت .مابه وبښئ ،دخداى په امان .
ه ه ناڅاپه په ژړا شوه او له کوټ ووته .
نيکوالى هڅه کوله ،ه ه ودروت او چ ه ي کړل:
شهزادګن ودرېږﺉ ! دخداى لپاره ودرېږﺉ !ه

سترګ را واړول  .يو شېبه ي پهه چپهه ديوبهل سهترګو تهه سهره

وکتههل او ه ههه ناشههون  ،لههرې څههه ناڅاپههه رانېههږدې شههول .ه ههه وشههول او
ترسره شول.
.....................................................................
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2
د ٠2٠٠کال په مني ک نيکوالى لهه شههزادګن ماريها سهره واده وکهړ
او له خپل يځ  ،مور او سونيا سره په ليسهه ګهورې تهه الړل او همالتهه
په کلي ک ميشت شول.
د درې کالو په اوږدو ک پرته له ه هه چه د يهځ لهه جايهدادونو نهه
څه وپلورت او خپهل پهات پورونهه پهرې کهړت ،بهل څهه يه ونهه کهړل .دتهره
دلور تر مرګه وروسته ،ه ه ته څه ميراث ورسېد او د خپهل اويهي پېيهر
پورونه ي هم ورکړل.
درې کاله نور هم تير شول .تهر  ٠255کالهه پهورې يه خپهل مهالي ژونهد
داسهه راجههوړ کههړ چهه دليسههه ګههورې څنههل تههه يهه يههو څههه نهههور واړه
جايدادونهههه ههههم واخېسههههتل او د اترادنيههها پهههه سههههيمه کههه يههه  .پههههالر
دجايدادونو د بېرته اخېستو په اړه چ دده يوازينن هيله وه ،د ه هه لهه
خاوند سره خبرې پيل کړې.
ه ه چ به پيل ک له ډېرې اړتياو نه کرکيله پيهل کهړې وه ،ډېهر ژر د
کر کېل داس لېواله شهو چه پرځمکهه کهار د ه هه د مينه ځهانګړى او
يوازينی کار شو.
نيکههوالى سههاده بزګههر و .ه ههه پههه کرکيلههه کهه دنويههت پههه تيههره بيهها
دانګريههزت کرکيله د ډول چ ه پههه ه ههو وختههو که سههخت دود شههوى و،
پلههوت نههه کولههه او دغههه راز چههارې يهه نههه خويههيدې .ه ههه دکرکيلهه او
بزګههر پههه اړه پههه ليکنههو او نرريههاتو ملن ه ې وهله  ،فههابرېک او نههورې
توليهههدې کارخهههان يهه نهههه خويهههيدې  .دتوليهههد دزيهههاتوالي او دګرانهه
کرکيل  ،په تيره بيا په يوې ځانګړې برخ ک ي له لويو خرڅونو سهره
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مينههه نههه يههودله .ه ههه د خپلههو جايههدادنو ،نههه کههوم جههال بلک ه تههل ي ه
ټولوبرخههو تههه پاملرنههه لرلههه د ه ههه لپههاره پههه خههاوره کهه اکسههيبن يهها
هايدروجن  . . .او يا سرې اهميت نه درلود .د ه ه لپاره تر ټولو زيات دې
خبرې اهميت درلود چ د ه ه له الرې څنګه اکسيبن ،هايدروجن او . .
 .نور اغيزمن کېږت . . .کله به چ نيکوالى په کرکيله پيل او په ه

که

بېالبېلو برخو ته پاملرنه وکړه ،بزګرانو به ده ته خهورا پاملرنهه ور اړولهه.
بزګر د ه ه لپاره د توليد وسيله نه وو ،ه وى دده لپاره ههم موخهه وو او
هم قاضي .ه ه ال د بزګر ژوند په پيهل که بزګهر يهه وڅېهړل ،بيها يه د
ه و په اړتيا ځان پوه او هڅه ي وکړه چ په دې ي سر خالص شي چه
بزګرڅه شي يه ګڼي او څه شي بد . . .ه ه دچا الريوونه  ،نه کولهه . . .کلهه
چ د بزګرو په کړو وړو او دود دستور پوه شهو .د ه هو پهه خبهرو اتهرو او
په خبرو ک د ه و په پټو مهنهاوو يه يهه سهر خهالص شهو .کلهه چه پهوه
شوچ دى دبزګرو په ژوند يه پوه شوى او يه يه احسهاس کهړت او يهه
ده تههه ورنېههږدې شههوت دت ،نههو ه ههه وخههت يهه دا زړه وکههړ چهه دنههورو
الريههوونه وکههړت .ه ههه هههم پههه دې مهنههی چه دبزګههرو پههه وړانههدې خپله
دندې تر سهره کهړت ،ه هه دنهدې چه بزګهر لهه خپهل بهاداره د ه هو دسهرته
رسولو هيله لرله ،نو له همدې برکته و چ د ه هه کرکيله اوبزګهر به
سارې پايله لرله. . .
ه ههه ځانتههه اجههازه نههه ورکولههه چهه پههه لههوى الس کههوم بزګرتههه کههوم
ستونزمن کار وسپارت او يا جزا ورکړت يا په خپله خويه د ه ه کهار کهم
او زيات کړت او يا ي وستايي.
ه ه نه شو کوالى ووايي چ ددې يا د ه ه کار د سرته رسولو ،يا نهه
رسهههولو مهيهههار څهههه شهههي دى ،خهههو پهههه روا که ه يه ه دغهههه ټينهههل او نهههه
ماتېدونکی مهيار ځاى پر ځهاى و .کهه بهه کلهه کهوم چهارې که ناکامهه
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شو او يا به په کوم کار ک له کړکيچ سره مخام شو ،په خهورا افسهوس
سره به ي ويل :
دې روسي کيلوالو سره. . .
داس ي يودله چ ددغو کليوالو زغم نه لرت.
خههو پههه ريههتين ژونههد ک ه ي ه زمههوږ روسههي کلي هوال او د ه ههو دود
دسههتور د زړه لههه کههوم خويههيدل ،نههو لههه همههدې کبلههه چه د کرکيله او
جايدادو يوازينن الره ي غوره کړه ،دغ چارې د ه ه لپاره ي پهايل
ي لرل او د ه

په يه والي پوه شوى هم و.

ګرافين ماريا ،له خپل مېړه سهره د ه ه مينه لهه املهه چه ه هه لهه
دغه راز چارو سره لرله رخه کوله او په دې ي خواشهيني څرګندولهه چه
له ه

سره په دې چارو ک ګ ون نه شي کوالى ،خهو پهه ه هه خوشهالن

او غهم يه ههېس سههر نهه خاللهيده چه مېهړه يه لهه دې نههه جهال  ،لهه دغه
دنيههاګن نههه اخلههي  .د ه ه پههه دې سههر نههه خاللههيده چ ه کلههه ددې مېههړه
سپېده داغ پاڅېږت  ،څهو سهاعته پهه کرونهدو که اختهه وت ،يها کرکيلهه
کهههوت  ،يههها لهههو کهههوى اودرمندونهههه ټولهههوت او بيههها دچهههاى لپهههاره دې تهههه
راستنېږت ،څنګه ي په ګوګل ک دخوين او مستن توفان څپ وههي
او څنګههه خههوچ او خوشههاله وت ؟ ه ههه پههه دې نههه پوهېههده چه څنګههه يه
مېړه ،په خورا لېوالتيا د بزګر  ،ماتوت ايرميشن دشتمنيوپه اړه کيس
کول او د ه ه پهه اړه يه ويهل چه څنګهه دغهه به اى بزګهر ټولهه شهپه لهه
خپله کههورنن سههره دغنمهو ګېه

او سههتر راټهول کههړې وت  ،حههال دا

چ ال نورو بزګرانو هې شی ته الس وروړى نه وت او دده درمند تيار او
راټول وت.
خههو دده يههځه پههه دې نههه پوهېههده چه د ه ههه لههه کههاره دى وله داس ه
خوچ او له شوره ډک دى ؟ ه ه په دې نه پوهېده چه ه هه وله دکړکهن
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لههه خههوا د کههوټ د کټههارې پلههو تههه روان او تههر بريتههو النههدې ي ه موسههکا
خورېږت ،ه ه وخت دا موسهکا الزيهاتېږى ،چه کلهه پهر ځمکهه پهر نويهو
راټوکېدلو د وچېدو په حال ک غنمو تود باران راتوېږت ،يا ه هه وخهت
 ،کلههه چه دلههو او درمنههد پههه وخههت که  ،بادونههه ګوايههمن وريځه بله
خواته شړت .ه ه پهه خهورا وريهن تنهدت  ،خوشهاله لمهر وهله څېهرې ،پهه
داس حهال که چه خهول يه تهوېږت  ،دده لهه څڼهو د ويلنهي او شهنيليو
دعطههر بههوى لګېههږت .د درمندځايههه دکههور پلههو راروان وت ،لههه خويههن
السونه سولوت او وايي:
 که يوه بله ور ههوا مرسهته وکهړت ،زمها فصهل او دبزګهرو هيله بههټول پرځاى وت.
خهههو ه هههه لهههه هرڅهههه نهههه زيهههات پهههه دې نهههه پوهېهههده چهه کلهههه دا دغهههه
خواخوږى ،زړه سواند او مهربان نيکوالى تهه چه تهل ددې پهه اټکلونهو
پوهېده او ددې دهيلو سرته رسهولو لپهاره چمتهو و ،خهو کلهه چه بهه يه
دکوم کليوال بزګر يا يځ کومه هيله چ ه وى دې له کاره آزاد کهړت ،
ده تهه ورسهوله ،همهدا نهرم زړت او خواخههوږت نيکهوالى بهه ،نهه يههوازې دا
هيله نه منله بلک په قهريده به ،له ه

به ي هيله کوله او ورته ويل بهه

ي :
 په ه ه کار ک چ نه کار ،هلته څه کار.ه

دا احساسوله چ ه ه خپله دنياګن لهرت .داسه دنيهاګن چه

ه ههه ي ه لېوالههه او ده تههه ګرانههه ده ،داس ه دنيههاګن چ ه ددې لپههاره نههه
پوهېدونکي قوانين لرت.
کله به چ ه

هڅه کوله  ،ه ه درک او دده ترالس الندې بزګر سهره

د ه ه خواخوږ او مهربانن په اړه وغږيږت ،نيکوالى به پهه قهرشهو او
ځواب به ي ورکړ:
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داس نه ده ،ما له هېس چاسهره مهربهاني نهه ده کهړې او پهه خيهال کهم هم نه ګرځي چ له چاسره دغه شان مهرباني وکړم لکه تاس ي چ
وايهي .دا هسه سههندرې او د يههځو افسههان دت .لههه خلکههو سههره مرسههته،
هس هوايي خبهرې دت .زمها يهوازينن هيلهه داده چه زمها ب يهان پهر به
الرو الرو الړ نه شي ،زه بايد نورې ګټ او جايدادونه ولرم او خپهل ه هه
 ،ددې لپاره الپس يه کړم چ زما ماشومان بل چاتهه اړ نهه شهي .دا زمها
د ژوند ارمان دى او ددې ارمان ساتنه او پالنه نرم تهه اړتيها لهرت .د ه هه
لپاره ځېږوالی او تريخوالی په کار دى.
ه ه به خپل سوکونه يورول او ويل به ي :
دغه اللي خبره  ،حق او انصاف دى.ه ه به دا هم ويل :
 داځکه چ که بزګهر وږى او بربنه وت او آس يه ههم يهوازې يهو آسوى ،په دې حالت ه ه نه دځان لپاره او نه زما لپاره  ،ديوه لپهاره ههم کهار
نه شي کوالى.
د نيکوالى کارونو ځکه يه پايله لرله او ګټور وو چ ه هه ههېس کهار
د خواخوږ او لهه نهورو سهره دلېوالتيها پهه نامهه نهه کهول .د ه هه شهتمني
ور تر ورځ او پهه چټکهن زياتېهده ،ګاونه ه بزګهران بهه ده تهه راتلهل او
هيلههه بههه يه کولههه چه دى ه ههوى واخلههي ( تههر  ٠22٠کالههه پههورې برګههر لههه
خپل ځمک سره يو ځاى خرڅېدل) .ددغه کهار لهه املهه و چه د ه هه تهر
مړن  ،ډېره موده وروسته هم په خلکو ک د ه ه د ادارې نهوم لګېهده او
په درناوت ي يادونه کېده:
يه بادار و ،لومړى بزګر او بيا دى . . .-لن ه دا چ بادار ،بادار و.
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2
ه ه يو څه چ دى ي د خپل کرکيل او بزګر په چارو ک زوراوه
 ،دا دده ژر خوټېهههدل او قهريهههدل وو .دا عهههادت ده تهههه د سهههواره پهههو او
پوځي ژونده پهات و او لهه همهدې املهه بهه يه کلهه ناکلهه پهه خپلهو سهړيو
الس پورته کاوه .ه ه د خپل ژوند د دغه پړاو په پيل که  ،پهه خپهل دغهه
عادت که  ،دغنهدن کهوم څهه نهه و ليهدلي ،خهو د واده پهه دويهم کهال يه
خپلو چوپړانهو او بزګرانهو تهه ددغهه راز جهزا ورکولهو پهه ډول که بهدلون
راوست.
د اوړت يههوه ور د بوګوچههارورا لههه جايههدادونو نههه  ،د ه ههه د ادارت
چارو ه ه مشر چ د درونه ،تر مرګه وروسته ټاکل شوى او څهو ځلهه پهه
دغلن او دوکو تورن و ،ليسه ګهور تهه رابلهل شهوى و .نيکهوالى د کهور د
برن ې پر زينو د ه ه مخ تهه ورووت .لهه همهاغو لومړيهو ځوابونهو سهره
هم مهاله آن دننه په کوټه ک د وهلو او چ و آوازونه واوريدل شهول .کلهه
چ نيکوالى دسهارنن لپاره کورته راسهتون شهو ،خپله يهځ تهه چه
سههر يه پههر خپههل ګنه ورټيههټ کههړى و ،ورنېههږدې شههو .ه ه تههه يه د هههره
ورځ ه پههه شههان د ه ههو ټولههو پېښههو او د ه ههه لههه ډل ه نههه د بوګوچههاروا د
ادارت چارو د مشر په اړه خبرې پيل کړې.
ګرافينههه ماريهها چهه تکههه سهههره اويههت وه او شههون ې يهه چههور نهههه
يوريدې ،هماغه شهان يه سهر يهکته اچهول و او دخاونهد خبهرو تهه يه
هېس ځواب نه وايه.
نيکههوالى چ ه يههوازې د خپههل چههوپړ پههه ياديههدو لههه قهههره تههل شههين
اويته ،وويل :
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دا سپين سترګی ،پليد ،لهوى دوکهه مهار او به حيها ! ه هه بهه اوسبيا راته ويل چ ه ه نشه و ،يا ي پام نه شو او وې نه ليدل ،خهو ناڅاپهه
ي له يځ وپويتل:
 ماريا په تا څه شوت دت ؟ ګرافين ماريا سر راپورته کړ ،غويتل ي څهه ووايهي ،خهو ژر يهسر بېرته يکته او شون ې ي ورټول کړې:
 تاته وايم ،څه درشوت دت ؟ ګران تاته وايم !نايکل ماريا به چ هرکله ژړل ،يهکل کېهده بهه .ه ه هېڅکلهه لهه
درد يهها غمههه نههه ژړل ،ه ه تههل لههه خواشههينن او زړه سههوت نههه ژړل .او هههر
وخههت بههه ي ه چ ه ژړل ،د ه ه ځلېههدونک سههترګ بههه ال ماللههن او زړه
رايکونک شوې.
همداچ نيکوالى د ه

الس راونيو ،ه

نور ددې توان نه درلود

چ د اويکو م ونيسي او په ژړا شوه.
 نيکوالى جانه ! ما وليدل  . . .ه ه مالمته دى ،خو تها . . .تهاول ؟ اوم ي په السونو پټ کړ.
نيکههوالى چ ه شههو .بشههره ي ه سههره او ګالبههي شههوه ،لههه ه ه نههه لههرې
اوپرتههه لههه ه ههه چه څههه ووايههي پههه کوټههه که ګرځېههده راګرځېههده .ه ههه د
يځ دژړا په علت پوه شو ،خو ناڅاپه ه ه پهه ګوګهل که احسهاس کهړه
چه نههه شههي کهوالى لههه ه ه سهره همم ههږه نههه شهي .لههه ه ههه څهه نههه چه لههه
ماشتوبه ورسره رږدى و او په خټه که يه ن ښهتي و ،الس پهر سهر شهي.
ه ه په زړه ک ويل :
ايا دا خواخوږت او مهرباني د يځو افسان او کيس دت ،که ه ههپه برح ه دت ؟
ه ههه ونههه شههو کههوالى دې پويههتن تههه ځههواب ورکههړت ،بيههاي د ه ه
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زوريدل او مينه ناک څېرې ته وروکتهل او ناڅاپهه دى پهوه شهو چه نهه
يوازې ه ه ريتيا وايهي بلکه دى لهه پخهوا راهيسه دځهان پهه وړانهدې
ګنګار دى.
ه ه ،ه

ته ورنېږدې شو او په کراره ي ورته وويل :

ماريا ! زه له تاسره ژبه کوم چ بيا به هېڅکله دا تکرار نه شي.په داس حال ک چه آواز يه لکهه د ه هه ماشهوم پهه څېهر چه بښهنه
غواړت رېږدت ،وې ويل
بيا به هېڅکله تکرار نه شي.د ګرافين ه اويههک الپسهه زيههات شههوې ،د خپههل خاونههد الس ي ه
راونيو او يکل ي کړ.
په دې پلمه چ خبره په بله واړوت ،د ه ه پهه ګوتهه(( ال اوکهوون)) –
(دايلياد دکيس يو اتل) ،نومي غمي ته وکتل او وې ويل :
 نيکوالى جانه ! د ګوت غمی دې څه وخت مات شو ؟ همههدانن ،پههه همههدې پېښههه کهه  .او ماريهها ،نههور نههو دا خبههرې مهههرايادوه.
بيا په قهر شو او موټي ي په سوکونو بهدل شهول .د مهات غمهي ګوتهه
ي په ګوته ک چورلوله او د ه ه چا په وړاندې چ دى ي په قههر کهړى
و ،سريکته واچاوه ،خو له دې سره سهره پهه کهال نهيم کهال بهه يه يهو دوه
واره بيا واک له السه ورکاوه ،بيا به ي يځ تهه دا اعتهراف کهاوه  ،بيها
به ي ژبه کوله چ دا دده وروستی وار دى.
ه ه به يځ ته ويل :
 ماريا ،ته هرو مرو ما دسپکاوت وړ ګڼ  ،ته ريتيا حق لرت.ګرافين ماريا چ هڅه کوله مېړه په کرار کړت ،پهه غمبهن آواز يه
ه ه ته ويل :
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هرکلههه او هرځههاى چ ه دا احسههاس کههړې چ ه پههر ځههان واک لههه السهههورکوت.
ژر تر ژره له ه ه ځايه ووزه.
د واليت د اعيانو او مخورو په ټولنه ک نيکهوالى تهه پهوره درنهاوت
کېده ،خو ه ه چاته ګران نه و .ه هه د اعيهانو ګټه تهه ههومره پاملرنهه نهه
کوله ،نو له دې کبله ځېنو ه ه م رور او ځېنو بيها ه هه احمهق ګاههه .ټهول
اوړى ه ههه بههه ټولههه مههوده ،دپسههرلي لههه کښههته نيههول بيهها دفصههلونو تههر
رسههېدو پههورې پههه کرونههدو که بوخههت و .او پههه منههي که بههه  ،پههه هماغههه
لېوالتيا او مين چ ټوله موده پهه کرکيلهه لګيها و ،دى پهه يهکار اختهه
شو .مياشت يها دوه بهه ه هه لهه خپلهو يهکاريانو ،د ه هو لهه سهپيانو سهره
يکار او يکار ځايو ته تلل .ژمی به ه ه نورو کليو ته روان و او هلتهه بهه
يهه خپلهه مطههاله او څېړنهه کههول  .د ه ههه دمطالهههاتو زيههاتره برخههه
دتاري په اړه وه او هر کال به ي د ټاکلو کتهابونو د اخېسهتو سپاريهتنه
کوله او دا ټول کتابونه بهه دلتهه راوړل کېهدل .دده د خپله وينها لهه مخه
ه ههه ځانتههه يههه کتههابتون جههوړ کههړى و او د خپههل دود لههه مخ ه ي ه ټههول
اخېستل شوت کتابونهه هرومهرو مطالههه کهول .ه هه بهه خهورا پهه غهوره د
خپل کار په کوټه ک ناست و او کتابونه به ي لوستل.
دا کههار ده تههه ديههوې سههپارل شههوې دنههدې پههه توګههه يههکارېده ،خههو
وروسههته ه ههه ده تههه پههه داس ه يههو عههادت بههدل شههو چ ه خونههد ي ه تههرې
اخېست .ه ه به دلوستلو په وخت ک داس انګېرله چه پهه خهورا غهور
لګيا و دى .دځېنو اړتيا وړ سفرونو نه پرته به د ژمي زياتره موده ه ه پهه
کورک له خپل يځ او ماشهومانو سهره تيرولهه او د مهور او ماشهومنو
په هره چاره او کار به غږيده .خپل يځ ته به پرله پس نېږدې کېهده او
دهرې ورځ په تيريدو سره به د ه ه د روحي خزان پانګه زياتېدله.
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سههونيا د نيکههوالى تههر واده نههه وروسههته هههم د ه ههوى پههه کههور کهه
اوسېده .ال دواده نه د مخه  ،نيکوالى ټول ه ه څه خپله نهاوې تهه ويلهي
وو چه دده او سههونيا تههرمنځ تيههر شههوت وو .ه ههه لههه شهههزادګن ماريهها نههه
هيله کهړې وه چه د خپله تهرور لهه لهور  ،سهونيا سهره مهربانهه او د ه ه
خواخوږې واوسي.
ګرافين ماريا د خپل مېړه ګناه پوره احساس کهړې او ځهان يه ههم د
سههونيا پههه وړانههدې مالمههت ګاهههه .ه ه فکههر کههاوه چ ه ددې شههتمني د
نيکوالى له خوا دې سره په واده کولهو به اغيهزه نهه و .ه ه د سهونيا پهه
کړو ک داس کوم څه نه ليدل چ ه ه ګرمه وګڼي .ه

هڅه کولهه چه

ه ه ورته ګرانه واوسي ،خو په زړه ک لهه ه ه سهره داسه کومهه کرکهه
توخنېده چ لرې کول ي نه شوه.
يوه ور ګرافين ماريا ،له خپل خورلن ې ناتاشا سره د سونيا او د
ه

په وړاندې د خپل ب انصاف په اړه غږيدله.
ناتاش وويل :
 -تههه پههوهېږﺉ ! تهها خههو انبيههل لوسههت دى .هلتههه يههو ځههاى شههته چ ه

مخام د سونيا په اړه غږېږت.
ګرافين ماريا په حيرانتيا وپويتل:
 څه شي ؟هر څوک چ څه لرت ،ه ه ته نور هم ورکول کېږت او ه هه څهوک چه
څه نه لرت ،ترې اخېستل کېږت ( .غوړ پهر غهوړ تهوېږت) پهه يهاد دې دت ؟
ه ههه خههواره  ،ول ه ؟ يههايي ه ههه پههه زړه ک ه پاکههه وت ،نههه پههوهېږم ،نههه
پوهېږم ،خو له ه

نه هرڅه اخېستل کېږت .هر څه تهرې اخېسهتل شهوت

دت .کله ناکله م ډېر زړه پرې سوځي ،ما پخوا د زړه لهه کهوم غويهتل
چ نيکوالى له ه

سره واده وکړت ،خو دا م هم تهل احساسهوله چه
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دا کار ناشونی دى .پوهېږﺉ ؟ ه ه لکهه دشهاتوتو دګهل درنهل پهه څېهر ،
ه ه هم ب ثمره ګل ته ورته ده .کله م ډېر زړه پرې خوږ شي او کله ناکله
خو فکر  ،ه ه  ،ه ه څه نه شي احساسولي چ موږ ي احساسوو.
سههره لههه ه ههه چ ه ګرافين ه ماريهها ناتاش ه تههه دا څرګنههده کههړه چ ه د
انبيل دا خبره بايد داس تفسير نهه شهي او بايهد دا ډول تهبيرشهي ،خهو
سونيا ته ي په کتو سره دناتاش تهبير ومانه.
په ريتيا هم سونيا لهه خپهل دغهه دريهځ نهه ،نهه زوريهده او د خپهل به
ثمره والي دريځ ي په پوره توګه منلی و.
داس ه برېښههېده چهه ه ههه نههه دکههورنن د کههوم غههړت بلک ه د ټههول
کورنن درناوى کوت .ه

لکه دپيشو په څېر نه له خلکو بلکه لهه کهور

سره عادت کړى و .ه ه د مشهرې ګرافينه خواخهوږت کولهه ،ماشهومان
ي نازول او د ټولو لپاره ي ټول ه ه واړه چوپړونه تر سره کهول ،چه لهه
السه يه کېهدل .د ه ه ټهول دغهه خدمتونهه او چوپړونهه ههم به ارادې د
ټولو له خوا منل کېدل او چا له ه

نه کومه ځانګړې مننه نه څرګندوله.

په ليسه ګورې ک  ،باغ او کور جهوړ شهوت وو ،خهو د مشهر سهردار د
وخههت پههرتم يه نههه درلههود .تههر جګههړې وروسههته ،بيهها جوړونههه ،پههه سههختو
وروځو ک پيل شوه وه او خورا ساده و .ستره ودانن چ د تېږو تهداب
او بنسټ درلود ،نوره لرګينه  ،خو يوازې د ننه ديوالونه ي سپين شهوت
وو او د ودانههن دغههولي ب ه شههمېره لرګههي ب ه رنګههه پههات وو ،څههوکن ،
کټونه او ميزونه خورا ساده کلل او سخت وو .داټول شيان د کور نبار
په خپله د دوى له خپلو چنارونو له لرګيو نه جوړ کړت وو .کهور لهوى و او
ډېرې کوټ ي لرل  .د چوپړانو لپاره ي جهال ځهاى او د مېلمنهو حبهرې
او دېرې لرل  .د رستوفيانو او بالکونسهکي د کورنيهو غهړت بهه لهه ټولهو
خپلههو خپلوانههو ،شپاړلسههو آسههونو او لههه لسههګونو چوپړانههو سههره ليسههه
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ګههورې تههه د مېلمسههتيا وو لپههاره راتلههل او پههه مياشههتو مياشههتو بههه هلتههه
پات کېدل .دغه راز هرکال به څلور واره د اربابانو د زده کهړې او دنهوم د
ورځ په وياړ ليسه ګورې ته په سلګونو مېلمانه رابلل کېهدل او يهو دوه
ورځ به دلته پات کېدل .د کهال نهور وختونهه بهه پهه کهرار او آرامهن د
ورځني ژوند له دود سهره سهم ،پهه وروځينهو چهارو ،چهايونو ،سههارنيو،
غرمنيو او مايامنيو سره چ هر څه به ي لهه خپلهو جايهدادونو د راټهول
شويو فصلونو نه جوړيدل ،تيريدل.
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۳
د ٠255کال ژمی  ،ددسامبر  2او د نيکولين د اختر درشهل و .پهر ه هه
کال ناتاشا ،له خپلو ماشومانو او مېړه سره  ،دمني له پيله د خپهل ورور
مېلمانه وو .پېير د خپلو ځېنو چارو دسرته رسولو لپاره  ،لکه ه ه شهان
چ ده خپله ويلي و ،ديو درې اونيزه سفر لپاره پترزبهورګ تللهی ،خهو د
درې اونيههو پههر ځههاى  ،اوس شههپږ اونههن پههرې اويههت وې .هههره شههېبه ي ه
يځه ورته سترګ په الره وه.
د دسههامبر پههه پنځمههه د بېزاوخههف د کههورنن ترڅنههل د نيکههوالى يههو
پخوانی دوست ،واسيلي فيودروويچ دينيسوف چه اوس يهو مت اعهد
جنرال و ،د دوى مېلمه و .نيکوالى پوهېده چ په شپږمه نېټه د مبهارک
جشههن پههه ور دده کورتههه مېلمانههه راتلههونکي دت ،بايههد خپل ه دوديههزې
جام وباسي  ،لنه کوټ ،تنګه جهوراب او تنګه مهوزې واغونهدت او
دده له خوا نوې جوړې شوې کليسا تهه ورشهي .د خلکهو مبهارکن ومنهي،
دى ه هههوى تهههه مېلمسهههتيا ورکهههړت او ههههم بايهههد د اعيهههانو دټهههاکنو او د
فصلونو د راټولو پهه اړه خبهرې وکهړت ،خهو دى پهه دې ډاډه و چه تهر دې
ورځ نه ،مخک شپه به په خپله دوديزه بڼه تيروت.
لهههه غرمنهههن نهههه مخکه ه نيکهههوالى د ريهههزان د واليهههت دجايهههدادونو
حسابونه چ دده منځنن خورځ پوره ي اړه لرله او د ه ه ځهاى ادارت
چارواکي ورته راوړت وو ،وکتل ،د خپلو جايدادونو په اړه ي دوه نهور
ليکونه وليکل .درمندځايونو او دپسونو او آسونو طبيلو تهه ورغهي .پهه
رارسېدونکي اختر که يه دکلېوالهو د زيهاتو شهرابو د مخنهوت لپهاره ،
څه سپاريتن وکړې او دغرمنن لپاره کورته راغي .پرته له ه ه چه لهه
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خپل يځ سره يهو پهه يهو د زړه خهوال وخهت پيهدا کهړت  ،د ه هه اوږده
ميز تر شا کېناست چ دشلو تنو لپاره جهوړ او دکهورنن ټهول غهړت پهرې
راټول وو .ميز ته ناست کسان  ،دده مور ،له دوى سره ميشته بوډ چه
بيلوه نومېده ،د ه ه يهځه او درې ماشهومان ،دماشهومانو يهوونکی او
الريهههوونکی ،د ه هههه د يهههځ وراره او او د ه هههه يهههوونکی  ،سهههونيا
دينيسهو  ،ناتاشها اودرې ماشهومان يه  ،د ه هوى روزونکهي او دخهداى
بښلي سردار مهمار ميخايل ايوانهوويچ چه د خپهل ژونهد دپهاى ورځه
ي په ليسه ګورې ک تيرول .
ګرافينههه ماريهها خپههل خاونههد تههه مخههام  ،دميههز بههل سههرته کېناسههت،
همدا چ خاوند ي پرخپل ځاى کېناست  ،خپل مخ ته د دسهتمال لهه
اخېستو او په چټکن مخ ته د ګيالس او دجام دځاى پهر ځهاى کولونهه
وروسته په دې پوه شو چ طبيهت ي خټه دى .په ه ه ک به دغه حالت
ه ه وخت ليدل کېده چ مخام ي دجايدادونو تر کتن وروسته ميهز
ته راته او ډوډ ته کېناست .ګرافين ماريا ،د ه ه له دغه راز بد خل ن
سره يه آشنا وه .کله به چ د ه

خپل طبيهت يه و ،ه ه بهه پهه کهرار

دې ته سهترګه پهه الره و چه لهه ه هه سهره د زړه خوالهه پيهل کهړت .ه هه بهه
ددې د زړه خههوال نههه وروسههته  ،دې تههه اړيههده چ ه د زړه حههال ووايههي او
څرګنده کړت چ دده هس ت

طبيهت خټه دى  ،خو نهن ه هه دغهه خبهره

چ ور هېهره کهړې وه چه ددغهه خيهال سهاتنه وکهړت .ه هه پهه دې ډېهره خپهه
شوې وه چ ه ه له کوم المله پرته په دې په قهر شوى و .ه ه له دې املهه
ځان بدمرغه احساساوه .ه

له ه ه نه وپويتل چ ه هه چېهرې و .ه هه

ځواب ورکړ .ه

بيا ترې وپويهتل چه پهه کرونهده که هرڅهه يهه دى ؟

نيکوالى د ه

له ترخ ژب نه تندى تريو کړ او په تونده ژبه ي ځواب

ورکړ.
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ګرافين ماريا له ځانسره وويل :
وين زه تير وتل نه وم ،نو په څه ه ه له مانه خوابدى دى ؟ګرافين ماريا ،د خپل خاوند په ځواب ک دځان په وړاندې يو ډول
داس نا خواخوږت او خواشيني احساس کړې وه چ ګواک دې تهه يه
د چوپتيا پات کېدو ويل.
که څهه ههم ه ه داسه انګېرلهه چه ددې خبهرې طبيههي نهه وې ،خهو
ه

نه شو کوالى يو څو نورې پويتن ونه کړت.
د دينيسوف له برکته د ميز شا خبرې ډېرې ژر تهودې او خهوږې شهوې

او ګرافين دماريا له مېړه سره دخبرو وخت پيدا نه کړ  .کلهه چه ټهول لهه
ميزه پاڅېدل او دمشرې ګرافين نه دمنن لپاره د ه

خواته ورغلهل ،

ګرافين ماريا خپل خاوند ته الس ور اوږد کړ ،د ه

الس ي يکل کړ

او ترې وې پويتل :
ول له مانه خپه ي ؟ه ه ځواب ورکړ:
 ته هم تل په عبيبه خيالونو که ډوبهه يه  ،زه الٌهال دخفتيهان فکهرهم نه لرم.
خو د تل دکلم ځواب  ،ماريا ګرافينه آراموله:
 هوک زما طبيهت خټه دى ،خو درته ويلي نه شم چ ول .د نيکوالى ژوند له خپل يځ سهره دومهره يهه و چه آن د سهونيا او
مشرې ګرافين درخ سره سره چ د ه وى تر منځ ي دخوابهد پلمه
پيدا کول او ديو بل په وړاندې ي ولمسوت  ،خو بيها بهه ههم کلهه کلهه د
ه وى ترمنځ دکرک نش څرګندې شوې  .کله نا کلهه  ،پهه تيهر بيها د يهو
نيکمرغو شېبو نهه وروسهته بهه پهر ه هه دپرديتهوب او ديهمنن احسهاس
راخور شو دغه احساس په ماريا ګرافين ک د اميدوار په وخت که
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زيات ليدل کېده .او ه ه اوس په همداس يو پړاو ک وه.
نيکوالى په لوړ ،ګهواک لهه خويهن نهه پهه ډک آواز(ګرافينه ماريها
داس وانګېرله چ دا به په السي ددې دسپکولو لپاره کوت) وويل :
 ياغلو او آغلو ! زه دسهار له شپږو ببو راهيس همداس په دووپښو يهم .سهبا بهه بيها همهدا زوريهدل وت ،يهه بهه دا وت چه لهږ اسهتراحت
وکړم .او پرته له ه ه چ ګرافين ماريا تهه څهه ووايهي والړ شهو او ووت
او په لالون ک پر اوږد څوکن څمالست ،ګرافين ماريا له ځانسهره
وويل :
تل همداس ده ،له مانه پرته لهه ټولهو سهره غږېهږت .ويهنم ،ويهنم چهه ههه لههه مانههه کرکههه لههرت ،پههه تيههره بيههاچ زه پههه دغههه حههال يمههه  .خپل ه
پړسېدل خېټ ته ي وکتل او په هينداره ک ي خپله ژېهړې او رنهل
الوت څېرې او وتلو او تر هروخته لويو سترګو ته ي کتل.
هرڅههه بههد پههرې لګېههدل  .ددينيسههوف لههوړه غږيههدا او خنههداوې ،لههه
ناتاش سره خبر و  ،په تيره بيها د سهونيا ه هه غل هل چه پهه تلهوار يه
ددې خواته ورلېږلي و.
د ماريهها ګرافين ه لپههاره سههونيا لههومړى پلمههه وه چهه خپههل خپتيههان
څرګند کړت.
ه ه څوشېب له مېلمنو سره کېناسته  ،خو له دې امله چ د ه هو پهه
خبههرو ي ه سههر نههه خاللههيده ،پاڅېههده او پههه کههراره لههه لههالونه ووتههه او
دماشومانو کوټ ته الړه.
ماشومان هلته پر څوکيو ناسهت او پهه لوبهو لګيها وو .ه هوى مسهکو
ته د تل تکل درلود او دې ته ي ههم بلنهه ورکهړه چه لهه ه هوى سهره مهل
شي .ه ه کېناسته او له ه و سره ي لهوب پيهل کهړې ،خهو د مېهړه پهه اړه
خيههال او لههه دې نههه د ه ههه ب ه ځايههه خپتيههان دا زورولههه .ه ههه پاڅېههده ،
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وخوحېده  ،په سختن دپښو په منګلو روانه او کمکی لالون ته الړه.
ه

له ځانسره وويل :

 کېداى شي ه ه ويده نه وت ،غواړم ورسره سپينه يه کهړم .انهدرېجان د ه

مشر زوى ،دمور په شان  ،هماغه شان دپښو پر څوکهو ه ه

پس روان و او د ه

هېس ورته پام نه و.

سهههونيا چهه پهههه لهههوت لهههالون کهه وه ( اوګرافينهه مارياتهههه داسهه
برېښېده چ ه ه ي هرچېرې څارت ) او وې ويل :
 ماريا ! ه ه ويده دى ،يکارت ه ه ستړى شوى دى ،نه چ اندرېجان ه ه راوي

کړت.

ګرافين ماريا ،شاته وکتل او وې ليدل چ اندرې جهان ورپسه ور
روان دى .ماريهها احسههاس کههړه چهه سههونيا برح ههه ده ،خههو بيهها هههم سههره
وايشېده ،په قهر شوه او په خورا سختن ي وکوالى شهول ځهان لهه بهدو
خبرو وژغورت.
ه

هېس څه ونه ويل ،خو ددې لپاره چه د سهونيا خبهرو تهه پهام ونهه

کړت ،په الس ې اندرې جان ته اشاره وکړه او ګواک ورتهه وې ويهل چه
شههور مههه کههوه ،خههو انههدرې جههان دې پس ه روان او دلههالون دروازې تههه
ورسېد .سونيا له بل دروازې نه ووته .له ه

کوټ نه چ نيکوالى پهه

که ويهده و .د ه ههه نهر سهها چه لههه ههره پلههوه د ه ه يههځ تهه آشههنا وه،
اوريههدل کېههده .ه ه دغههه سهها ويسههتل اوريههدل او لههه ځانسههره ي ه د ه ههه
يکلی اوار تندى  ،برېت او ټوله ه ه غمبنه بشره چه ه ه پهه وار وار
سره دشپو په چوپتيهاوو که ه ه تهه کتلهي و ،ليهدل  .نيکهوالى ناڅاپهه
ټکان وخهوړ او چ هه يه کهړل .او لهه ه هه سهره هممهالهه د دروازې تهر شها
اندرې غږ وکړ:
پالر جانه مور م دلته والړه ده.52۹2

دګرافين ماريا له ګبڼن نه رنل الوتی و او د خپل زوى په کرارولهو
ي پيل وکړ .ه ه چ و .دغه چوپتيا چه دګرافينه ماريها لپهاره سهخته
زورونک وه ،يوه دقي ه ي دوام وکړ .ه ه پوهېده چ د نيکهوالى دغهه
راز راوېښول سخت نهه خويهېږت .ناڅاپهه د دروازې لهه شها نهوى شهور او
خوځېدا واوريدل شول او د نيکوالى ناراضه غږ ي تر غوږه شو:
 يوه دقي ه ي هم څوک په آرامه نهه پرېهږدت ،ماريها دا تهه يه ؟ ولهدې ه ه دلته راوستی دى ؟
 زه راغلم چ يوازې وګورم ،ه ه ته م پام نه شو . . .وبښ . . .نيکوالى وټوخيد او خاموشه شو .ګرافينه ماريها لهه دروازې لهرې او
خپل زوى ي د ماشومانو کوټ ته بدرګه کړ .پنځه دقي ه وروسهته درې
کلنه کمکن ناتاشا چ پالر ته خورا ګران وه ،له وروه واريدل چ پهالر
ي په واړه لهالون که ويهده دى ،پرتهه لهه ه هه چه دمهور يه ورتهه پهام
شي ،پالر ته ورمن ې کړې ،دغ تور سترګ نبلکهن دروازه پهه خهر
خاللههه او پههه وړو غون ه و پښههو  ،خوټينګههو ګههامونو ،ه ههه څوکيههو تههه
ورنېږدې شو چ پالر ي پر ټټر پر ه

پهروت و .ه ه پهالر تهه وکتهل،

بيا دپښو پر څوکو لوړه شوه او .پالر الس ي چ تر سر الندې ايښی و،
يکل کړ .نيکوالى چه خهوږه موسهکا يه پهر شهون و راخهوره شهوې وه،
م راواړه.
د ګرافينه ماريها کهرار او وحشهتناکه غهږ د دروازې لهه شها واوريهدل
شو:
ناتاشا ! ناتاشا ،پالر جان غواړت ويده شي.کمکن ناتاشا په ډاډمن آواز ځواب ورکړ:
 نه مورې ،ه ه نه غواړت ،ويده شي.پالر ي وخندل.
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پالر ي له څوکن پښ راکوزې کړې  ،پاڅېد او له خپل لور نهه يه
غېږه تاو کړه
ه ه خپل يځ ته وويل :
 ماشا( په روسي ژبه ک ماريا ته له نازه ماشا وايي)راځه دننه.ګرافينه ماريا کوټ ته راننوته او دخاوند ترڅنګه کېناسته.
ماريا په حيا وويل :
 -ما ونه ليدل چ

څنګه ه ه ماپس را روان دى ،زه هس خيهالونو.

..
نيکوالى چ يځ ته کتل ،يوالس ي لهه لهوره تهاو کهړى و  ،د ه ه
مالمته څېره ي وليدله .بل الس ي له ه

تاو کړ او پهه څڼهو يه يهکل

کړ.
ه ه له ناتاش وپويتل :
 کوالى شم مور جانه يکل کړم ؟ناتاشا چ له شرمه ډکهه موسهکا کولهه  ،ه هه ځهاى تهه چه نيکهوالى
يکل کړى و ،اشاره وکړه او په آمرانه ژبه ي وويل :
يو ځل بيا !نيکوالى ،د ه

پويهتن پهه ځهواب که چه پوهېهده  ،د يهځ پهه

زړه ک ګرځي ،وويل :
زه نه پوهېږم  ،ته ول فلکر کوت چ زما طبيهت خټه دى ؟ ته يه تصهور ههم نهه شهي کهوالى چه کلهه تهه داسه يه  ،زه څهومرهبدمرغه او يو وزرې يم ،ماته داس برېښي . . .
نيکوالى په خوشالن وويل :
 ماريها ! دا څههومره سهادګی ده ،تههه څنګهه نههه شهرمېږت چه دا خبههرېکوت.
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 ماتههه داس ه برېښههي چ ه زه داس ه سههاده اواحم ههه يههم چ ه سههتا نهههخويېږم  . . .تل داس و . . .اوس همداس ده . . .او په  . . .دا تل داسه وه. .
 .اوس همداس ده  . . .او په را. . . .
آ  ،ته څنګه دخندا وړ ي ! ته يکل او مهربانه او مهربانه يهکلي  .دا خو يوازې ملوينا( ديوه افسان يکل نبلهن)د خپله يهکال لهه
برکته هرچاته ګرانه ده .خو ماتهه مه خپلهه يهځه ګرانهه نهه ده ؟ نهه ،نهه ده.
هس نه پوهېږم څنګه درته ووايم .که ته نه يه  ،څنګهه درتهه ووايهم لکهه
چ توره پيشو م له مخ تېره شوت وت .تباه تباه يم او ههېس کهوالى نهه
شم .ته څه وايي ،خپله ګوته راته ګرانه ده ؟ نه ،نه ده ګرانه ،که ګرانه  ،نه
ده ،نو پريکولي خو ي نه شم. . .
نه  ،نه زه داس نه وايم ،خو زه پوهېږم  ،ته خو له مانه هس نهه خپههکېږت.
نيکوالى وويل :
پوهېږﺉ چ څومره م خوا شنه ده.وموسېد ،پاڅېد ،پر خپلو ويښتو ي الس تير کړ او په کوټه ک پهه
ګرځېدو شو.
اوس چ ه سههره پخالشههول ،سمدالسههه ي ه پههه لههوړ آواز د ه ههه څههه پههه
هکله چ ددې په اړه ي په خيال ک تيريدل خبرې پيهل کهړې .ه هه پرتهه
له ه ه چ له خپل يځ وپويتي دغه خبرې اورت او کنه ،ه ه څهه يه
چ فکر ته ورغلي و او پريکړه ي کړې چ ه هه بهه ه ه تهه ګټهور وت،
نو ځکه ي بايد ه

تهه ووايهي ،وويهل ،ده تکهل کهړى دى چه پېيهر پهه

دې راضي کړت چ پسرلی په موسم ک له دوى سره پات شي.

ګرافين ماريا د ه ه خبهرې اوريهدې او د ه هو پهه اړه يه خپهل انهد
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څرګنداوه بيا ي خپله په لوړ آواز دهر څه په اړه خپل مېړه ته ووايه ،خهو
ددې خبرې دماشومانو په هکله وې.
ه

چ ناتاش ته اشاره کوله ،په فرانسوت ژبه ي وويل :

 له همدې ماشتموبه ،يځتوب په ک څرګند دى .تاسهو مهوږ يهځپه دې مالمتوت چ موږ منطق نه لهرو ،دا ګهوره ،دا زمهوږ منطهق دى .زه
غواړم چ پالر ويده شي او ه ه وايي ،نه  ،نه غواړت.
ه ه وخندل.
ګرافين ماريا وويل :
 او ه ه برح ه ده .او له نيکمرغن نه ډکه يوه خندا ي وکړه.نيکوالى وويل :
هو ،هو . .اوخپل قوت مټ ي له لور تاو کړې  ،ه ه ي پورته کړه  ،پر اوږو يه
کېنوله ،د ه

پښ ي کلک ونيول او په کوټه ک پهه ګرځېهدا شهو. .

پالر او لور پر مخونو يو ډول ب مهنی نيکمرغي راخوره شوه.
ګرافين ماريا ،په زګېرون آواز په فرانسوت ژبه وويل :
پوهېږت کېداى شي ته برح ه ونه اوس  ،له دې سره تهه خهورا زياتههمينه کوت.
هوک ! نو څه وکړم ؟ خو هڅه کوم چ دا رانه يکاره نه شي. . .پههه دې وخههت ک ه پههه الره او دکههور داالن تههه نېههږدې دچهها دتيريههدو او
دداس ګامونو غږ چ ګواک را روان دت ،واوريدل شول.
څوک راغلل.ګرافين ماريا وويل :
زه ډاډه يم چ دا به پېير وت ،زه به ورشهم وبهه ګهورم  .دا يه وويهل او
له کوټ نه ووته.
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نيکوالى دماريا تر وتلو وروسته ځانته اجهازه ورکهړه  ،خپله لورتهه
په کوټه ک سهورلي ورکهړت .همهدا چه سها يه وسهوځېده  ،ه هه يه لهه
اوږو نههه غېږتههه رايههکته او پههر خپههل ټټههر يهه کېنولههه ،دغههو پاڅېههدو ،
کېناستوه ه ته نڅاوې وريادې کړې .دلور ګردې ماشوم بشرې تهه پهه
کتوکتو ک په دې خيال ک ډوب شو ،که دى زوړ او دا نبلهن بيهادى د
نڅا بنه ارونو تهه وروبهولي  ،ه هه سهره د مازورکها  ،نڅها ،ه هه نڅها چه
خداى بښلي پالر ي له ناتاشه د دانيلوکهوپر ،نڅها کولهه  ،وکهړت  .بيها
څنګه او څه کېږت.
څو دقي

وروسته ،ګرافينهه ماريها ،بېرتهه کهوټ تهه راننوتهه او وې

ويل :
 نيکههوالى جانههه پههه خپلههه ه ههه دى .اوس زمههوږه ناتاشهها بيهها ژونههدتشوې ده .دادې بايد ليدل واى چ ه هه پهه څهه تلوسه او مينه د ه ه
هرکلی کوت او له ه ه سره هممهاله خپه کېږت چه وله يه وعهده ماتهه
کړې او ډېره موده ي تيره کړې ده.
ه

خپل لورته چ ځان ي پهالر پهورې ټينهل نيهولی و ،پهه خنهدا

خندا وکتل او وې ويل :
 ژر ژر کوﺉ ،درځئ چ ژر ورشو  ،پرېږدﺉ ،يوبل پرېږدﺉ.نيکوالى لور له السه ونيوله او له کوټ ووتل.
ګرافينه ماريها پهه کوتهه که پهات شهوه او پهه کهراره يه لهه ځانسهره
وويل :
هېڅکله  ،هېڅکله م داس تصهور نهه شهو کهوالى چه داسه دېنيکمرغه واوسي.
پربشههره يهه د نيکمرغههن ځههال راخههوره شههوې وه ،خههو لههه ه ههه سههره
هممهالههه يهه ژوره سهها وويسههته او پههه ژورو کتههو کهه يهه يههو ژور غههم
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راڅرګند شو .داس برېښېده چ ګواک لهه دې نيکمرغهن نهه پرتهه چه
دا ي احساسوت ،په دې ژوند که بلهه داسه نيکمرغهي چه به ارادې
همدا شېبه ه

ته ورياده  ،هم شته چ په دې ژوند ک ي موندل ګران

دت.
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٠5
ناتاش د ٠2٠۹کال دپسهرلي پهه پيهل که مېهړه وکهړ او پهه  ٠255کهال
ک ه

درې لوهي او يو زوى چ خپله ي د ه و دلرلهو خهورا لېوالتيها

درلودله ،لرل .دت خپله اوس د ه وى ساتنه او پالنه کوله.
دا دومههره څوربههه او سههوروره شههوې  .دا ډېههر ګههران کههار و چ ه پههه دې
پيههاوړې مههور ک ه د ه ه پخههوانن نههر  ،تنکههن مسههت ناتاش ه نښ ه
وليههدل شههي .د ه ه دبشههرې ځانګړتيههاوې سههره څرګنههدې او يههو آرام نههرم
حالت ي راڅرګنداوه .په څېره ک ي نور دپخوا پهه شهان دځهوانن ه هه
زړه رايکوونک اور ،نهه بليهده .اوس يهوازې د ه ه مه او انهدام ليهدل
کېدل او د روا او روان نښ ي ترت تم وې .اوس يوازې يوه پيهاوړې او
بالربه اسپه لېدل کېده .اوس به ډېر کم او کله ناکله او يوازې ه ه وخهت
 ،ه ه پخوانی اور د ه
شان به د ه

پر بشره او سترګو ک رابليهده چه د اوس پهه

مېړه له سفره راسهتنېده او يها يه زوى لهه نهاروغن نهه يهه

شوى و او يها يه چه کلهه لهه ګرافينه مارياسهره دسهرداراندرې يادونهه
راتازه کول (ه

داس تصور کاوه چ دسردار انهدرې يهادون د ه ه

د مېههړه رخههه راپههاروت ،نههو ځکههه ي ه هېڅکلههه لههه ه ههه سههره د ه ههه پههه اړه
خبرې نه کول ) خو په دغه شان ځانګړو شېبو ک به چه کلهه د ه ه پهه
يکلی او وده کوونکي بدن ک  ،ه و پخوانيهو اورونهو لمبه وهله نهو
تر پخوا ه ه به ال زړه رايکونکي برېښېده.
لههه ه ههه وختههه چه ناتاشه واده کههړى و ،ه ههه لههه خپههل مېههړه سههره پههه
مسکو او پترزبورګ ،دمسکو دڅنه و پهه کلهي او لهه خپله مهوريهن د
نيکوالى کره اوسېدله.
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دغه ځوانه ګرافينه بېزاوخوفه ،په بن ارونو خورا لږ که ليهدل کېهده
او که يو نيم ځاى به چا وليدله  ،له ليدو به ي څوک هومره نه خوييدل،
ه ه نه مهربانه وه او نه زړه رايکوونک  .دا ګرانهه وه چه څهوک ووايهي
چ ده

يوازيتوب خويېږت( .ه ه په دې نهه پوهېهده چه يوازيتهوب

ي خويېږت او کنه ؟ ) .ه ه پرله پس بالربېده  ،ماشومان يه زېهږول،
دخاوند په هرچاره ک ي ګه ون درلهود ،نهو لهه دې کبلهه  ،ه ه پرتهه لهه
دې بله چاره نه درلوده چ له بن ارونو ،نڅاګهانو او لهه مېلمسهتياوو نهه
پښ راټوله کړې .ټول ه ه کسهان چه تهر واده دمخهه يه پېژانهده ،ه هه
بدلون حيران کړت وو چ تر واده وروسته  ،پهه ه هه که راغلهي وو .خهو
يوازې مشر ګرافينه وه چ د مورنن احساس له امله په دې پوهېده چه
دناتاش دشور او لېوالتيا سرچين د مېړه لهرل او دکهورنن پيهدا کولهو
پورې اړه لرت ( .او ناتاشا پهه اترادنايها که نهه يهوازې پهه ټوکهه بلکه پهه
ريتيا په نارو نهارو دا څرګندولهه او د ه هه خلکهو حيهرت تهه ،پهه حيهرت
ک وه چ دا ي نه منله چ ناتاشابه يوه يه يځه او غوره مور وت.
ګرافين به ويل :
 يههوازې لههه ماشههومانو او مېههړه سههره مينههه پههه ه ههه که شههور او مينهههراوېښوت .او نور هرڅه سادګي ده.
ناتاش دغه زرين دود ته چ ځيرکو او هويهيارو خلکهو ،پهه تيربيها
فرانسويانو ه ه په پام ک ساته  ،پاملرنهه نهه کولهه چه نبهون تهر واده
وروسته بايد به پهروا نهه شهي ،خپهل اسهتهداد او يهکاليز وق هېهر نهه
کړت  .خپل يکال او سينګار ته  ،تر ه ه څه زياته پاملرنه ولرت چه تهر
واده دمخه ي لرله .ناتاش نهه يهوازې دغهو چهارو تهه پهام نهه سهاته بلکه
ه ه نازونه ي چ تهر واده دمخهه پهر مېهړه کهول  ،اوس يه نهه کهول .ه هه
هڅ چ تر واده د مخه ه

پر ځان د مېړه دال مينيهدو لپهاره  ،کهول ،
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اوس ي نه کول  .ناتاشا برعک

تر واده وروسهته سمدالسهه خپهل او د

ه ههه پههه ډلههه ک ه سههندرې ويههل چ ه د زړه رايههکون ترټولههو سههتره او ب ه
سههارې وسههله وه ،پريښههي و .ه ه سههندرې نههه ويله  ،ځکههه داسه ورتههه
برېښېده چ سندرې په ريتيا تر ټولو کوډګر ټوان لرت .ه ه ،ه هه شهان
چ ويل کېږت  ،ډېره ب پروا شوې وه .ناتاش  ،نه پهه خپلهو کهړو وړو او
نه په خبرو اترو ک  ،هېس څه ته پام نه ساته .نهه يه دا هڅهه کولهه چه پهه
خپلو له نازو ډکهو او زړه رايهکونکو کهړو وړو  ،لهه مېهړه زړه يوسهي ،نهه
ي خپلو جامو او نهه يه خپهل سهينګار تهه . . .ه ه د کهورنن ژونهد دغهو
ټکو ته هېس پاملرنه  ،نه کوله .ه

داس انګېرلهه چه د ه ه پخهواني

نازونهه چه ددې پهه خټهه که ن ښهتي وو ،اوس ددې مېهړه تهه دخنههدا وړ
برېښي .ه ه څه چ له مېړه سره دژوند له پيله دپام وړ و ،ه ه دا و چ د
ګ ه ژونههد لههه پيلههه ي ه  ،خپههل ټههول روا او روان د زړه لههه ک هوم ه ههه تههه
وربښههلی و .ه ه  ،هههېس څههه ي ه لههه ه ههه پههټ نههه و ،برېښههي .ه ه داس ه
انګېرله چ له مېړه سره ددې اړيکي نهه پهر شهاعرانه احسهاس چه مېهړه
ددې لېواله کوت بلک پر بل يهو ناڅرګنهد او غهوره څهه لکهه ددې د خپهل
روا او تن د اړيکو په څير پر اړيکو والړ وو.
دڅڼو جوړول  ،پر سر د ه و راټول ،د پراخ لمن اغوستل  ،د مينهه
نههاکو سهههندرو ويهههل ،ه ههه ههههم ټهههول ددې لپهههاره چهه ځانتهههه د مېهههړه پهههام
ورواړوت ،همداسه ترپامههه عبيبههه ورتلههل  ،لکههه چه ځههان څههوک ددې
لپاره سينګار کړت چ خپله ه ه ته وګورت او خوند ترې واخلي.
ځان ددې لپاره سينګارول چ د نورو خويه شهي ،يهايي دې کهار بهه
دې ته خوند ورکاوه  ،خو دا نه پرې پوهېده او نهه يه د ه هه لپهاره وخهت
درلود .ه ه تر ټولو غوره المل چ دې نه سندرې ويل  ،نهه يه جهامو او
سينګار ته پام کاوه  ،نه ي خپله وينها څارلهه ،دا وچه دې ،دې کهارونو
52٠2

ته هېس وخت نه درلود.
دا څرګنده خبره ده چ انسان حق لرت  ،چهور پهه داسه يهو به مهنهی
څه اخته شي چ هېس ارزيت نه لرت ،دا هم څرګنده ده چ يو څهه ياشهي
چه هرڅههومره ب ه ارزيههته او ب ه مهنههی وت  ،کههه ه ههه تههه زياتههه پاملرنههه
وشي  ،ه ه به غوره ونه برېښي.
او ه ه څه چ ناتاشها پهر مينهه او اختهه شهوې وه ،ه هه کهورنن وه. . .
کورنن:مېړه ،ه ه څوک چ بايدداس څارنه او پالنهه وشهي چه دې او
کورنن پورې ي اړه ولرت او له دوى نه جال کېدونکي وت .او ماشومان
چ دې ته هيلمند شي ،ه وى ته ورنېهږدې شهي ،پهن او خهواړه ورکهړت
او وې روزې.
څومره به چ ه ه زياته ،نهه دع هل بلکه د روا او روان پهه مرسهته،
په خپل ټهول تهوان اوهسهتن سهره ،د ټهول ه هه څهه پهه مرسهته چه دا يه
لېواله وه ،اخته کېده ،ه ه څه الپس زياتېدل او د ه ه دسرته رسهېدلو
لپاره خپل وس او توان کم ورته برېښېده  ،داس چ څومره بهه يه ه هه
تهه پاملرنهه نهه کولهه ،بيها بهه يه هههم ه هه څهه  ،تهر سهره کهول ،چه دسههرته
رسولو تکل به ي نه و کړى.
د يههځو دحههق ،د مېههړه او يههځ تههرمنځ اړيکههي  ،د ه ههوى آزادت او
ح وقو په اړه خبرې او ناندر که څه هم ه ه وخهت د اوس پهه شهان دپهام
وړ موضوع نه ګڼل کېده  ،خو بيا ي هم دنن پهه شهان شهته والهي درلهود،
خو دناتاش لپاره دغه موضوع نه يوازې پهه زړه پهورې نهه وه بلکه ه هه
هېس نه پرې پوهېده .دغه خبره ه ه وخت لکه اوس  .د ه ه چا لپاره دپهام
وړ وه چ په واده ک يوازې لذت ويني .ه ه لذت چ مېهړه او يهځه يه
يو بل نه اخلي .يهن د واده خوند ،نه داچ د کورنن دجوړولوپيل. . . .
ناتاشا په ټوليزه توګه دمخورو او اعيانو له بنه ارونو سهره لېوالتيها
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نههه لرلههه ،خههو د خپلههو خپلوانههو:ګرافينهه ماريهها ،ورور ،مههور او سههونيا
ناسته والړه ي ډېره خويېده .ه

له ه و خلکهو سهره لهه ناسهت والړې

نههه خونههد اخېسههت چ ه دا وکههوالى شههي پههه جههړو څڼههو او خيرنههو کههاليو
دماشههومونو لههه کههوټ ددوى مخ ه تههه راووزت ،دماشههومانو زاړه کههالي
چههه اوس داغ داغ او خيهههرن شهههوت وو ،ه هههوى تهههه ويهههي او د ه هههوى
خواخوږت ته چ وايي اوس ماشومان يه شوت دت .غوږ غوږ شي.
ناتاشا تر دې ک
او کاکل ،د ه

ب پروا شوې وه چ د ه

جهام  ،د ه ه څڼه

اپلت او به ځايهه خبهرې ،لهه سهونيا او دماشهومانو لهه

روزونکو سره د ه

رخه ،د ټولهو ټولهو د ټوکهو وړ وو .ټهول پهه دې بهاور

وو چ پېير له خپله يهځ ډارېهږت او پهه ريهتيا ههم همداسه و .د ګهد
ژوند دپيل له هماغ لومړې ورځ  ،ناتاشا خپل مېړه ته شهرايل ايښهي
وو چ دى به د خپل يځ په غويتنه د خپل ژوند هره شهېبه د کهورنن
پههه چههوپړ که وت .دې خبههرې او د يههځ دې هيله او غويههتن دى چههور
حيران کړى و ،خو سره له ه ه هم په دغهو هيلهو دى وياړيهده او غهاړه يه
ورته ايښ وه.
دشرايطو ته دپېير غاړه اېښودل نه يوازې پهه دې که څرګنهده و چه
هېڅکله ي نه شو کوالى کوم بل يځ ته کومه خبره وکهړت او يها لهه
ه

سره په موسکا وغږېږت ،ه ه نه شهو کهوالى کهوم بنه ار يها کله تهه

الړ شي ،يا کوم بل ځاى ډوډ وخورت او چکر ووهي ،ه ه پيس هم نه
شوې خرڅوالى ،ه ه له ډېرې اړتيها پرتهه چېهرې سهفر ههم نهه شهو کهوالى.
ناتاشا د ه ه علمي چارې هم ددغو کارو له ډل ګڼل  .که څهه ههم د ه ه
پر دغو کارونو سر نه خاللېده  ،خو بيا ي هم ه هو تهه پهه درنهه سهترګه
کتهل او غهوره يه ګڼهل .بهرعک

پېيهر پهه کهورک پهوره واک درلهود ،نهه

يوازې ي دا حق درلود چ کوم کار څنګه تر سره شهي(ه هه شهان چه ده
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غويتل)دى خپله څه وکړت ،بلک د ټول کورنن دالريوون مشر و.
ناتاشه هم په خپل کورک  ،لکه يوه مينځهه د مېهړه پهه چهوپړ که وه،
کله به چ پېير پ ه خپلهه کوټهه که څهه لوسهتل او يها بهه يه څهه ليکهل ،د
کورنن ټول غړت به دپښو په سهر ګرځېهدل چه شهر او شهور ونهه شهي .ههر
ه هه څههه سههره بههه چه پېيههر لېوالتيهها ويههودله ،سمدالسهه بههه د ه ههه هيلههه
ترسههره کېههده .کههه بههه ه ههه د کههوم شههي هيلههه وکههړه ،ناتاشهها بههه سمدالسههه
پاڅېده او ه ه به ده ته چمتو و.
ه ههه سههخت وختونههو هېڅکلههه دپېيههر لههه يههاده نههه وتههل چ ه ناتاشهها د
لومړت ځل لپاره بالربه او لومړى ماشوم يه وزېهږاوه .ه هه ډېهره ناتوانهه
او خورا خوار و او ناتاشا دې ته اړوتهه چه درې واره خپلهه مينځهه بدلهه
کههړت .ناتاشهها لههه ډېههرې نههاهيلن نههه ناروغههه شههوې وه پېيههر دغههه وختونههو
هېڅکله هېرولي نه شول .ه ه يوه ور ناتاش ته د ژان ژاک روسهو ه هه
خبرې چ ده خپله پره و پوره باور درلود ،وريادې کړې :
د دايي په الس دماشوم روزنه دطبيهت ضد خبره ده.
دبل ماشوم د زده کړې وروسهته ناتاشه د مهور ،ډاکترانهو او د مېهړه
دمخالفت سره سره چ دا بايد ماشوم ته پن ور نهه کهړت ( پهه ه هه وخهت
ک د مور لخوا ماشوم ته دپيهو ورکهول  ،دمهور روغتيها تهه تهاواني ګڼهل
کېههده ) دا پههه خپههل انههد پههات او ترپايههه ي ه خپلههو ماشههومانو تههه خپل ه
شودې ورکول .
ډېر وخت د نا آرامن او په ه ه شېبه ک چ طبيهتونه به خراب وو،
داس هم پېښېدل چه مېهړه او يهځه بهه پهه کهوم څهه سهره خولهه پهه خولهه
شههول ،نانههدر او شههور بههه ي ه وکههړ ،خههو تههر دغههو نانههدرېو او خوابههديو
وروسته به دپېيرپه خوين او تهب نه يهوازې د خپله يهځ پهه خبهرو
بلک په کړو ک د ه و خبرو اغيز وليد چ ه
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لهه ه هو سهره مخالفهت

کړى و. . .
پېيهههر تهههر اوه کالهههه ګه ه ژونهههده وروسهههته ،پهههه خويهههن او ټينګهههه دا
احساسوله چ ه ه احمق سړى نه دى او ه هه ځکهه دا احساسهوله چه ،
ه ه ځان د خپل يځ په هنداره ک ليده .ه ه پهه خپهل ځهان که يهه او
بد احساسول ،داس چ دغه يه او بد پهه ګه ه يهو لهه بهل سهره زغمهل او
پټول ،خو په خپل يځ ک ي  ،يوازې ه ه څه ليدل چ ريتيا او يه
و .هر څه به چ ناولي او خراب وو ،ه ه به ي لرې غورځول او يا به لهرې
غورځول شوت وو .او په ه ه ک ددغو کړو ن ښهتل کېهدل ،نهه دمنط هي
ته ل له مخ بلکه د کهوم بله رازمنه او ناڅرګنهدې الرې نهه ترسهره
کېدل.
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٠٠
دوې مياشت دمخه ،کله چ پېيهر د رسهتوفيانو مېلمهه و ،دسهردار
فيودر ه ه ليل ي تر السه کړ چ په ه ه ک ي ده ته بلنهه ورکهړې وه،
دځېنو خبرو دڅېړو لپاره پترزبورګ ته ورشي .پېيهر بايهد د ه ه ټهولن
پههه غونهه ه کهه ګهه ون کههړى واى چهه دى يهه هههم يههو لههه غههوره بنسههټ
اېښودنکو نه و.
ناتاشهه چهه دغههه ليههل ولوسههت (ځکههه ه هه د ه ههه ټههول ليکونههه
لوستل) سره له ه هه چه پهه کهور که د مېهړه غيابهت پهر دې خهورا ګهران
تمامېههده ،ه ه هههم پېيههر تههه وړانههديز وکههړ چ ه پترزبههورګ تههه الړشههي.
دناتاش لپاره د مېړه ټول فکرت او هني چارې  ،سره له ه هه چه ه هه
نه پرې پوهېده ،خورا اهميت درلود .ه

تل ويره لرله چ د خپهل مېهړه

ددغو کړو خن نه شي .دليل ترلوستلو وروسته ،پېير له درناوت نهه پهه
ډک پويتنيز او ځوابيزغل ل ه

ته کتل .لکه ه ه شان چ په ليهل

ک راغلي اوله ده نه غويتنه شوې وه  ،دې هم ه ه ته وړانديز وکهړ چه
پترزبورګ ته الړ شي ،خو يهه بهه دا وې چه دى د خپهل راسهتنېدو نېټهه
وټاکي.
ه ه ته دڅلورو اونيو لپاره رخصهتي ورکهړه شهوه چه پترزبهورګ تهه
الړ شههي .ه ههه الړ ،خههو اوس دادت د ه ههه لههه رخصههتن نههه هههم دوې اونههن
اويت وې ،نوځکهه ناتاشهه پهر لهه پسه پهه ويهره که وه  ،غمونهو پسه
اخېس وه او په هرڅه زوريدله.
مت اعد جنرال دينيسوف چه لهه خپهل اوسهني دريځهه ناراضهه او لهه
دوو اونيو راهيس دلته مېلمه و ،په حيرانتيا او خواشينن ي ناتاش
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ته به يو وخت ک ده ته د يو ګران انځور په توګه کتل.
مههالل غمبههن کاتههه ،ګ ه وډو ځوابونههه ،او دماشههومانو پههه اړه خبههرې
ټههول ه ههه څههه وو چ ه لههه دغ ه پخههوانن افسههانوت کههوډګرې نههه اوريههدل
کېدل.
ناتاشا په ټوله دې موده ک  ،په تيهره بيها ه هه وخهت چه دا بهه مهور،
ورور او ګرافين ه ماريهها دالسههه کولههه ،خههورا خواشههين او پههه قهههر وه،
ه هوى بهه هڅههه کولهه ناتاشها پېيههر پهه پترزبهورګ که دځن يهدو لهه املههه
وبښي.
ناتاش ويل :
دا ټههول حماقههت دى ،دا ټههول تش ه خبههرې دت .د ه ههه ټههول خبههرېببوالل دت او هېس کومه ګټوره پايله نه لرت ،دا ټهول ټهولن به مهنهی
او حماقتونه دت.
دا ټههول خبههرې ه ه د ه ههو چههارو پههه اړه کههول چ ه ده ي ه پههه سههتر
اهميههت پههوره بههاور درلههود ،ه ههه دماشههومانو کههوټ تههه ننوتلههه چه خپههل
يوازيني ماشوم پيتيا ته پن ورکړت.
هههېس چهها پههه ه ههه ک ههه ،لکههه ه ههه درې مياشههتني ماشههوم چه پههه دې
شېبه ک ددې پر ټټر پروت او پن ي رول  ،ه ه داس نه احساسوله.
هېس چا نه شو کوالى داس ارام بښهونک او هويهيارې خبهرې ه ه
ته وکړت ،لکه دغه درې مياشتني ماشوم چ ددې پهر ټټهر پهروت او دې
ده

خوله او ددې د تي رودل احساسول .ه ه ماشوم ،ه

ته ويل :

 ته خوابدې يه  ،تهه رخهه کهوت ،تهه غهواړت لهه ه هه غهچ واخلهي ،تههډارېږت ،خو دادت ،دا زه يم ،دادت دا زه يم. . .
ناتاشا ځواب نه درلوده ،دا خبرې په ه ه ک ه ح ي ت درلود چه لهه
تصوره وتل وه.
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ناتاشا په دې دوو نا آرامو اونيو ک ددې ماشوم د آرامن هڅه وکړه
 ،دومره ي ه ه ته شودې ورکړت چ ه ه ناروغ شهو .د ماشهوم نهاروغي
ه ه ډېره زورړله ،خو بيا هم ه ه دغه نهاروغن تهه اړتيها لرلهه ،ه ه د
ماشوم په پالن سره کوالى شو پهه آسهانن دخاونهد دنهه شهته والهي زغهم
وکړت.
ه ه بياهم ماشوم ته شهودې ورکهول  .پهه دې وخهت که و چه د کهور
دمخ د پېيهر ګهاډ ودريهده ،غهږ يه واوريهدل شهو او يهوه مينځهه چه
پوهېده څنګه پر خپل خاوندې دخوشالن زېرى وکړت ،تهر ټولهو دمخهه
ه ه وليد .دغه مينځه په شر او شور او چټکو ګامونو په داس حال که
چ بشره ي له خوين ځلېده  ،په دروازې راننوته.
ناتاشههها چه ه ډاريهههده پهههه خپله ه چټکه ه او ناڅهههاپي خوځېهههدا ويهههده
کېدونکی ماشوم راوي

نه کړت ،په کرار او خ آواز ي وپويتل:

راورسېد ؟مينځ په خ آواز ځواب ورکړ:
هوک ادک ! له خيره سره راورسېد.
دناتاشا بشره تکه سره شوه ،پېښ ي ب ارادې وخوځېدې ،خو نهه
ي شهو کهوالى منه ې کهړې او ودانګهي .ماشهوم بيها سهترګ پرانسهت ،
ه

ته ي وروکتل او ګواک له ه

ي وپويتل:

 دلته ي ؟او بيا ي په شون و ک زبېښل پيل کړل.
ناتاش په کراره له ه

نه تن راخوش کړ ،ه ه ي لږه په غېږه که

 ،وځنګههاوه  ،ه ههه يهه مينځهه تههه ورکههړه او پههه چټکههو ګههامونو يهه د
دروازې پلو من ې کهړل .د دروازې پهه درشهل که لهږ لهه دې املهه ګهواک
ودريده چه د مېهړه د رارسهېدو پهه خهاطر يه ماشهوم پريښهي و  .ه ه د
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شرم احساس کاوه او له دې امله ي ځهان نها آرامهه ګاههه چه پهه تلهوار لهه
ماشومه جال شوې وه .ه

بېرته وکتل  ،مينځه لسهټوني به وهلهي وو

او ماشوم ي زانګو ته ورساوه.
مينځههه پههه ه هه موسههکا او کههرار غږيههده چهه د مينههدو او نههورو
مينځو تر منځ ي آرامتيا راوسته .ه

وويل :

 مهرباني ،ګران ! مهرباني ،آرامه اوسئ ،مهرباني !او ناتاشا په چټکو ګامونو ،برن ې ته ورووتله.
دينيسوف چ پي ي پر شون و و ،له کوټ نه لهالون تهه راووت،
بيا ي په ناتاش ک هماغه لومړنن ناتاشا وليدله.
ده

څېره چور بدله شوې وه ،څېره ي له خوين نه ځلېدله او لکه

د ګلو دغوټن په څېر داس غوړيدل وه.
ه

په من ه من ه ک ه ه ته وويل :

 راغي !د دينيسوف که څه هم پېير نه خويېده  ،خو داسه يه احسهاس کهړه
چ د ه ه له راتل نه دى هم خوشاله شوى دى .ناتاشا برن ې ته په وتلهو
سره خپل لوړ مېړه چ پوستين ي اغوستی او دغاړې يهکلی دسهتمال
ي اچولی و ،وليد.
ه ه چ د ه ه خواته ورالوته ،وې ويل :
 ه ه دى ،ه ه دى ،پهه ريهتياهم دى پهه خپلهه دى .او لهه ه هه نهه يهغېږ تاو کړه  ،ځان ته ي رانېږدې کړ  ،د ه ه سر ي پر ټټر کېښهود  ،بيها
يه ه هه لهه ځانهه لهرې کهړ او د ه هه لهه يخهه تهل سهپين شهوت مه تهه يه
وروکتل او وې ويل :
 هوک  ،دى په خپله دى ،نيکمرغه او راضي.او ناڅاپههه ه ه تههه  ،ه ههه عههذاب وريههاد شههو چ ه  ،ه ه  ،ه ههه تههه د
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انترار په دې وروستيو دوو اونيو ک زغملی و .ه ه عهذاب چه دا يه
ستومانه کړې او ددې پر بشرې ي دخواشهينن لهړې راخهورې کهړې وې.
دمالمتن او غندن دغبار باران پر پېير په وريدو شو:
 هوک  ،په تا خورا يهه تيريهده ،تهه ډېهر خوشهاله وې او خويهن دېکول  . . .زه خو خير ،په دې ماشومانو خهو بهه دې زړه خهوږ کهړى و .زه خهو
ماشومانو ته شودې ورکوم ،له ډېره غهم مه شهودې وچه شهوې ،پيتيها
خههو تههر مرګههه پههورې ورسههېد او تههه پههه خويههيو ک ه ډوب وې ،هههوک پههه
خوييو ک . . .
پېير په دې پوهېده چ دى مالمت نه دى ،ځکه ه ه نه شو کوالى تر
دې دمخه راشي ،ه ه پوهېهده چه ددې لخهوا داغضه نهه يهايي ،ه هه
پوهېده چ يو دوې دقي

وروسته دا هرڅه تيرېهږت .او پهه دې پوهېهده

چ تر هرڅه به غوره دا وت چ دى خوشاله او يه دى .ه ه غويهتل چه
وموسههېږت ،خههو ان ددې دفکههر کولههو زړه ي ه هههم نههه شههو کههوالى .ه ههه د
خواخوږ وړ غمبنه بڼه غوره کړه او سر ي يکته واچاوه.
 خداى يه پوهېږت چ م نه شو کوالى ،پيتيا څنګه دى ؟ اوس نو پروا نه لرت ،شرم هم نه لرت ،کاشک تا ليدالى شواى چب له تانه څه حال لرم .څنګه او څه عذابونه م ويستلي دت.

 ستا روغتيا يه ده ؟ ناتاشا پرتهه لهه ه هه چه د ه هه الس پرېهږدت،وويل :
 درځئ چ ځو ،درځئ .او دواړه خپل کوټ ته ننوتل.کلههه چ ه نيکههوالى او يههځه ي ه د پېيههر ليدوتههه راغلههل  ،کوربانههه د
ماشههومانو پههه کوټههه ک ه وو .ماشههومان راوي

شههوت وو او ه ههه  ،ه ههه

خپل دغېږې ماشوم په خپل پرا زانګو ډوله يي الس ک نيولی و .ه ه
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ي شوراوه .د ماشوم له پراخ  ،خالل او ب غايو خول نه ،موسهکا
نه ورکېده.
دناتاشا له بشرې نه خواشينن ال پخهوا که ه کهړې وه او اوس د ه ه
پههر ځههاى د خويههن لمرينههه ځههال والړه او پههه خههورا ځيههر ي ه خپههل مېههړه او
ماشوم ته کتل.
ناتاشا وويل :
 يه ،خپل ټول خبرې دې  ،سردار فيودرو سره خالل کړې ؟هوک ! خورا ي وې. . .ګههورې ! ال ټينههل دى(د ه ه هههدف د ه ه خپههل سههر و)پههوهېږتڅومره ي ډار کړې وم.
هښه ،له شهزادګن سره دې هم ديدن وشهو ،دا ريهتيا ده چه ه هه پهر
ده مينه ده ؟
 هو ،تصور ي کوالى شي ؟ . . .پههه دې وخههت ک ه و چ ه نيکههوالى او ګرافينههه ماريهها راننوتههل .پېيههر
ماشوم هماغه شان په الس که نيهولی و ،ځهان يه لهږ خهم کهړ ،لهه ه هوى
سره ي يکل کړل او د ه وى پويتنو تهه يه ځهواب ورکهاوه .خهو داسه
برېښېده چ خبرو اترو ته ټول تلوس سره سره  ،دپېيرټول پام ماشهوم
ته چ خولن ي پر سر وه او ککره ي يوريده  ،ور اويت و.
ګرافين ماريا دماشوم په ليهدو ،لهه ه هه سهر لهوب پيهل کهړې او وې
ويل :
 څومره خوږ دى !ه

خپل مېړه ته م ورواړاوه او وې ويل :

 خو زه په دې نه پوهېږم نيکواليه ! چ ته څنګه ددغهو يهکالوو پههمهبزو نه پوهېږې.
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نيکوالى په ساړه غل ل ماشوم ته وکتل او وې ويل :
نه پوهېږم او نه کوالى شم پوه شم  ،دغويه يوه ټوټهه ده .او پهر پېيهري غږ وکړ:
پېيره درځه چ ځو !
ګرافين ماريا چ هڅه کوله خپل مېړه له مالمتن وژغورت ،وويهل
:
 خههو ريههتيا خبههره داده چ ه ه ههه دغههه شههان مهربانههه پههالر دى ،خههومهرباني ه ه وخت پيل کېږت چ ماشومان يو کلنن او يا همدغهه شهان
يو منل ته ورسېږت.
ناتاشا وويل :
نه ،پېير لکه دمينځ په شان د ه وى پالنه کوت ،ه ه وايي چه ده ه منګول د ماشومانو د زانګو لپاره جوړې شوت دت ،ورتهه وګهورﺉ
!
پېير ناڅاپه وخندل:
 نه يوازې ددې لپاره  .او له ماشومه يه غېهږ تهاو کهړه او مينځه تههي ورکړ.
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٠5
لکه دبل هرې کورنن په څېر ،په ليسه ګورې ک د ميشت کهورنن
غړو هم څهو ډوال ډول او لهه يهو بلهه جهال او چهور بهل ډول دنياګهان او ګه
ژوند درلود .ددوى هرې دنياګن خپل ځانګړتياوې لرل  ،ه وى هر يو
ديوبل په وړاندې سره تيريدل ،خهو دوى ټولهو بيها پهر يهوې خهوږې او ههم
آهنګه دنياګن راټول وو.
په کورنن ک هره يوې پېښ د ټولو لپاره يهو ډول اهميهت درلهود او
د ټولههو لپههاره پههه يههوه انههدازه د خويههن او يهها خواشههينن وړ وه .خههو هههرې
دنيههاګن بيهها ځانتههه  ،پرتههه لههه ه ههه چ ه يههو لههه بههل سههره اړيکههي ولههرت،
دخوين او يا خواشينن المل لرونک پېښ لرل .
خههو څنګههه چه د پېيههر راتههل  ،يههوه خويههن بښههونک پېښههه وه  ،پههر
ټولو ي يوهمدا شان دخوين يو ډول اغيز کړى و.
چوپړان ،دبادرانو وفهاداره قاضهيان  ،ځکهه ه هوى دبهادارانو پهه اړه
قضاوت نه د ه و دخبرو او احساسهاتو لهه مخه بلکه د ه هوى د ژونهد
دبهېر او کړو وړو له مخ کوت .ټول دپېير په راتهل خوشهاله وو ،ځکهه
ه ه پوهېدل چه کلهه ه هه پرځهاى وې ،ههر خهه يهه وت .ههم دوى ،لهه دې
امله خوشاله وو چ د اختر د رار سېدو په ويهاړ بهه دوى لهه ه هه نهه نهوت
نوت سوغاتونه تر السه کړت.
ماشومان او د ه ه يوونکي د پېير راتل ته ځکه خوشهاله وو ،چه
له پېيره پرته بل هېس چا ه و ته په خوييو او جشنونو ک د ون ې اجازه
نه ورکوله .ه ه يوازيني څوک و چه د اکوسهو(ه هه يهوازينن ن مهه چه
دده زده وه) په ه

پوهېده او کوالى ي شول ه ه له ساز سره وغهږوت.
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دده په وينا له دغ ن م سره هره نڅا کېداى شوه او داخبره خو ټولو تهه
څرګنده وه چ ه ه ب شمېره سوغاتونه هم راوړت وو.
نيکوالى جهان چه اوس پهنځل

کلهن ډنګهر ځهوان  ،ګهونځ زرينه

څڼ  ،يکل سترګ  ،ځيرکه خو خواره بشهره يه لرلهه ،ځکهه خوشهاله و
چه پېيهر کاکها يه ( ه هه يه پهه همهدې نامهه يهاداوه ) دده لپهاره د ټولههو
غوره چارو بېلګه او ورته ګران و او ه ه ي ستايه بل  .ههېس څهوک پيهدا
کېداى نهه شهو چه د نيکهوالى پهه ژونهد که  ،دپېيهر او لهه ه هه سهره دده
دمين ځاى ونيسي  .که څه هم ه هه ډېهر کهم ه هه ليهده  ،خهو بيها ههم دغهه
مينه ب سارې وه .ګرافين ماريا په ټول توان هڅه کولهه  ،نيکهوالى دې
تههه وهڅههوت چ ه ددې لههه مېههړه سههره ددې پههه شههان مينههه پيههدا کههړت ،خههو
نيکوالى جان له پېير سره مينه کوله  .نيکوالى ته  ،نيکهوالى جهان ګهران
و ،خو د ه ه مينه له نيکوالى جان سره لږ دسپکاوت رنهل درلهود ،حهال
داچ پېير دلمانځن تر ک

ورته ګران و .نيکهوالى جهان نهه ددې هيلهه

لرله چ د نيکوالى په څېر د سواره پو افسر شي او نه ي د ګيهورګي د
نښان وياړ غويته  ،د ه ه هيله دا وه چ دپېير په شان يو پهوه  ،ځيهر او
مهربان سړى واوسي .دپېير په مخ ک به تل د ه ه بهر بشهرې دخويهن
ځال غوړيدل وه او هر وار به چ له ه ه سره غږيده  ،ه ه به غوړيهده او
سا به ي تازه شوه .هرڅه به چ پېير ويل  ،د ه ه ټول خبرې بهه يه پهه
ځير اوريدل او يوه ي هم نا اوريدل نه پرېښوده .او بيا به يه لهه خپهل
يوونکي دوسال سره يادول او يا به چ کله يوازې شو ،ه هه بهه يه لهه
ځان سره رايهادول او دپېيهر دخبهرو پهر هريهوې کلمه بهه يه فکهر کهاوه .
دپېير پخوانی ژوند ،له  ٠2٠5کاله مخک د ه هه بهدمرغن او نابريهاوې
(ه ه په دې اړه له اوريدلو کيسو نه  ،ځانته تته شهاعرانه دنيهاګن جهوړه
کړې وه ) په مسکو ک پر ه

تيهرې شهوې پېښه  ،اسهارت  .،پالتهون
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کراتايوف کيس ( چ پهه خپلهه لهه ده نهه يه اوريهدل وې ) .لهه ناتاشه
سره د ه ه مينه ( زلمي په خپله په ځانګړت توګه له ه ه سره مينهه لرلهه )
او تر ټولو غوره داچ دده لهه پهالر سهره دپېيهر دوسهتي چه د نيکهوالى
جان نه ياديده او نه پرې پوهېده  ،ټولو دغو چارو له پېيهره دده لپهاره يهو
سپېڅلی اتل جوړ کړى و.
ه هه خبهرې چه  .پهالر او ناتاشه پهه اړه يه دلتهه اوريهدې او د ه ه
لېوالتيهها او خواخههوږ نههه چ ه دده .پههالر پههه هکلههه د پېيههر پههه خبههرو ک ه
راڅرګنديده ،د ه ه خوږوالي ،ستاينو او لطافت نه چ دده .پالر په اړه
دخبرو په لړ ک په ناتاشا ک راپيدا کېدل ،نيکوالى کرار کهرار د ه ه
مين دک

اټکل کاوه چ دده پالر له ناتاش سره لرله .د ه ه پهالر ،د

خپل مرګ په وخت  ،ه ه ( ناتاشا ) خپل ملګرت ( پېيهر تهه ) سهپارل وه
چ څارنه ي وکړت .نيکوالى چ پالر هېس نه ورياديده ،ه هه يهوازې د
ګوګل ديوه ياد او له سترګو نه د اويهکو لهه څهاڅکو نهه پرتهه پهه بهل ډول
تصور کهوالى نهه شهو .پهالر دده لپهاره د يهوه خهدايي روا بڼهه لرلهه .ه هه د
پېير په راتل ډېر خوشاله و.
مېلمانه د يېير په راتل ځکه خوشاله او نيکمرغه وو چ په هره ډله
او بن ار ک به چ دى و ،ه ه ته به ي شور او مستي وربښله.
ناتاش خو څه کوت چ د کورنن مشرغړت ،د پېير پهه راتهل ځکهه
خوشاله وو ،چ کله به ه ه دلته و ،ژوند به خوشاله او آرامه و.
زړې يهههځ پهههه دې خوشهههاله وې چه ه پېيهههر ههههرو مهههرو لهههه ځانسهههره
سوغاتونه راوت او له ټولو نه ال غوره پهه دې يهه پوهېهدل چه د ه هه پهه
رارسېدو سره ناتاشا بيا ژوندت او تازه کېږت.
پېير دځان په اړه د خلکو دغه ډوال ډول خبرې اوريدې  ،احساسول
او هڅه ي کوله چ دهرې ډل ارمان پوره کړت.
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پېير چه خهورا سهودايي او هېرونکهی سهړى و ،اوس بهه يه هرڅهه د
ه

ليکن له مخ چ يځ ي ورته ليکل  ،اخېسهتل ،آن د خوايه

او اويههي سپاريههتن څههه کههوې چ ه د مېههرمن بيلههووې او خپلههو خورځههو
لپاره سوغاتونه ي هم نه و هېر کړت. . .
له ه ه ورځ چ پېير ،په لوى کور ک ژوند پيل کړ او دداس لوى
کور مشرت چ لوى خرڅ ي درلهود ،ورپهه غهاړه شهوه ،پهه حيرانتيها يه
دې ته پام شو چ ترپخواي خرڅونه کم شوت دت او د ه ه مهالي چهارې
(چ ده

دپخوانن يځ دخرڅونهو او پورونهو لهه املهه خرابه وې )

بېرته ي شهوې دت .ژونهد ځکهه ازران و چه خرڅونهو نرهم پيهدا کهړى و.
دپخوانی پرتمين ژوند  ،چ پرتمين والي ي هره شېبه پهه بهدلون والهي
ک و ،نوري يوه نښه هم پات نه وه .پېير بيا د ه ه دپيل کېهدو لېواتيها
نه لرله .ه ه داس انګېرله چ د ه ه دژوند بهېر اوس په غوڅهه او دتهل
لپاره ټاکل شوى دى او ددغه بهېر بدلون تر مرګه دده په واک ک نه دى.
..
پېير په خورا خوشهالن او موسهکا خپلهه اخېسهتل شهوې سهودا سهره
جوړوله  . . .او سوغاتونه ي را واخېستل. . .
د سوغاتونو تر ټولولو وروسهته ،ه هوى لهومړى د ماشهومانو کهوټ
او بيا مشرې ګرافين ته ورغلل.
کله چ پېير او ناتاشا چ سهوغاتونه يه پهه غېهږ که وو ،د هرکلهو
کوټ تهه راننوتهل  ،ګرافينهه دتهل پهه شهان  . . .پهه قطهودفهالونو پهه ليهدو
اخته و.
دګرافين عمر اوس له شپېتو اويهتی و .د ه ه ويښهته ټهول سهپين
شههوت وو او ځههانګړې خههولن يهه پههر سههر کېښههوده  . . .مهه يهه ګههونځ
ګونځ شوى و ،پاسنن شون ه ي خول ته ننوتل وه ،سترګ ي نهور
522٠

نو نه ځلېدل او مړاوې شوې وې.
د زوى او مېړه تر مرګه وروسته چه يهو پهه بهل پسه مهړ شهول ،ه ه
بدمرغن احساس کاوه  ،په دې دنيا ک ژونهد ورتهه نهه کومهه مهنهی ،نهه
کوم ارزيت او نه دې کوم ارمان درلود .ه ه خهورت ،څکهي او ويهدېږت،
کلههه بههه ډېههره تههازه وه ،خههو ژونههد خونههد نههه ورکههاوه .ه ه پههه ژونههد که لههه
آرامن او کهرار نهه پرتهه دبهل څهه هيلهه نهه لرلهه او آرامهي دې يهوازې پهه
مرګ ک موندالى شوه او تر ه ه پورې چ مرګ رارسېدالى نه و ،ه هه
دې ته اړ وه چ ژوند واوسي .يهن خپل وخت او د ژوند له توانه ګټهه
واخلههي  .پههه ه ه ک ه ه ههه څههه پريمانههه ليههدل کېههږت چ ه پههه خههورا وړو
ماشومانو او خورا عمر خوړلو ک ليدل کېږت .د ه

په ژوند که ددې

د روا نههه بهههر کههوم بههل ارمههان نههه ليههدل کېههده ،خههو داس ه يههکاريده چ ه
يوازې دا دې ته اړتيا لرت چ خپل بېالبيل تهوان وکهاروت او خپهل ډوال
ډول هيل او ارمانونه ترسره کړت .ه

دې تهه اړتيها لرلهه چه وخهورت،

ويده شي ،فکهر وکهړت ،وغږېهږت .وژاړت ،کهار وکهړت ،خفهه شهي او نهور
يههوازې لههه دې کبلههه چه خېټههه يه لرلههه ،مههاغزه يه لههرل ،غههړت يه لههرل،
عص ي لرل او ب ودت.
ه ه کلههه ناکلههه لکههه دماشههومانو داس ه ژړل ،ځکههه ه ه د اويههکو
تويولو ته اړتيا لرله .په دې ډول ه ه څه چ د نورو وګړو لپاره يو ارمهان
و ،ددې لپاره يوازې يوه پلمه وه.
دسارت په توګه دې به سهارت ،په تيره بيا چ کله به ي دشهپ کهوم
غوړ څه خوړلي و ،دې ته اړتياارله چ چاته زړه ته

کهړت او ه ه ددې

کار دسرته رسولو لپاره  ،له هرې رارسېدونک پلم نه کار اخېسهت او
آن د مېرمن بېلووې له کوهووالي نه.
ه

به په زګېروت وويل :
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 ګران  ،داس يکارت چ نن هوا توده غوندې ده ؟بېلووې به ځواب ورکړ:
څنګه راغلل ؟ ګرافينه به په غض شوه او وبه غړمبېده: دا نه يوازې کڼه نه ده ،احم ه هم ده.بله پلمهه چه دې بهه زړه پهرې تشهاوه ،ه هه ددې دبويولهو تنبهاکو وو.
کله به ي ويل چ تنباکو ډېر وال دت ،کلهه بهه يه ويهل چه زيهات المهده
دت او کلههه بههه يه ويههل چه سههم ميههده شههوت نههه دت .تههر دغههو خوابههديو او
قهرونو نه وروسته به ي په څېرې ک ګونځ راپيدا شوې  ،مينځه او
چوپړانو به ددغو نښو تر راڅرګنديدو وروسهته پهه دې پوهېهدل چه څهه
وخت به تنباکو وال وت ،څه وخت بهه دکڼه بېلهووې وار وت او څهه وخهت
به بيا تنباکو المده وت او څه وخت به بيا ددوى دبادار څېره تګهه ژېهړه
شي .همدا چ ه

به د خپل تريخي نهه پلمه جهوړول  ،همهدا شهان يه

اړتي ا لرله خپل نور بدن وکاروت او ددې چهارې د سهرته رسهولو لپهاره بهه
ي په قطهو ک فال کوت ،خو کله چه بهه يه ژړا تهه زړه وشهو ،دخهداى
بښلي ګراف يادونه تر ټولو غهوره او يهه پلمهه وه .کلهه بهه چه د سهودا او
تشوي

اړتيا پيدا شوه نيکوالى او د ه هه روغتيها خبهرې تهر ټولهو يه

پلم وې .او کله به ي چ غويتل څوک خوابدت کړت ،د ژبه کوخهل
ي  ،ګرافين ماريا ته يهکنځل و .کلهه بهه يه چه دغهاړې تهازه کولهو تهه
اړتيههها ليدلهههه ،دا پهههه دوديهههز ډول لهههه ډوډ او دمايهههام تهههر شهههپږو ببهههو
وروسته ،په تياره کوټه ک  ،نورو ته د تيرو زمهانو ،هماغهه کيسهه کهول
و چ په وار وار ټولو اوريدل وه.
د کهورنن ټهول غههړت ،دددغه بههوډ پهه دغههه حهال يههه پوهېهدل ،خههو
هېڅکله ي په دې اړه څهه نهه ويهل .ټولهو پهه ههر ډول چه کهوالى شهول ،د
ه ه ه د هيلهههو او اړتيهههاوو د پهههوره کولهههو لپهههاره هڅه ه کهههول  .يهههوازې
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نيکوالى ،پېير ،ناتاش او ګرافين ماريا به کله ناکله يو بل ته پهه کتهو
کتهههو او نهههر غمړله ه موسهههکا ،ددې لهههه دغهههو اندېښهههنو نهههه اندېښهههنه
څرګندوله.
خو دغو غل کونو له دې نه پرته يو بهل څهه ههم ويهل .دغهو غل کونهو
يو بل څه هم ويل او ه ه داچ مشرې ګرافينه پهه دې ژونهد که نهور نهو
خپل ټول چارې تر سره کهړې وې ،ه هه تهل داسه نهه وه لکهه اوس چه
ليهدل کېهږت او بلههه دا چه يهو وخههت نهه يههو وخهت مهوږ ټههول دغهه دريههځ او
حالههت تههه رسههېږو ،نههو ځکههه بايههد پههه خههورا مين ه او لېوالتيهها ه ه تههه د
درنههاوت سههر ټيههت کههړو  ،ځههان دغه الرې تههه چمتههو کههړو او د ه ههه چهها پههه
وړاندې چ يو وخت موږ ټولو ته ګرانه او دژوند دبهېر قوت وه او اوس
په دغه حال شوې ده ،مهربانه او خواخوږت واوسو او مرګ په ياد ولرو.
له دې سره هممهاله غل کونو ويل :
 يوازې احم و ،سخت زړو او خورا وړو ماشومانو دغه حالهت درککوالى نه شو او له ه

نه دپرديو په شان لرې کېدل.
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کله چ پېير له خپل يځ سهره مېلمسهتون تهه راننوتهل  ،ګرافينه
پههه قطهههو ک ه دفههال پههه ليههدو ،خپههل دخيههال مرغههه آرامههه کههړى و .ه ه
دعههادت لههه مخهه بيهها ه ههه خبههرې تکههرار کههړې چ ه لههه سههفره د پېيههر د
راستنېدو او يا د زوت د راتل په وخت ک به ي کول .
بايد راغلی واى ،بايد راغلی واى .الرې ته په کتو کتو م سهترګوخت  ،ګرانه ! شکر د خداى دى !
ه

ته د راوړل شوت سوغات تر ورکولو وروسته ،ه ه خپلهه ه هه

خبره تکرار کړه چ د سوغات تر اخېستو وروسته ي بايدکړې واى:
ګرانههه ! دا سههوغات مهههم نههه دى ،مهمههه داده چهه زه بههوډ دې پهههيادوم.
خو داس برېښېده چ په دې شېبه ک دې دقطهو په پاهو که خپهل
فال ليده ،دپېير راتل په دې نه دى تمام شهوى .کلهه چه يه دفهال ليهدل
پاى ته ورسول د سوغاتونو په کتو لګيها شهوه .د ه ه دقطههو لپهاره يهو
يکلی او خورا ياېسته پوچ  ،يوه چيني پياله چ پهه شهنه راههه رنهل،
رنههل شههوې او سههرپوچ يه هههم درلههود .پههر پيههال ديههوې ځههوانن نبلههن
تصوير هم انځور شوى و .يوه زرينه تنبهاکمروړه چه د ګهراف څېهره پهرې
انځور او دپېير په سپاريهتنه  ،پهه پترزبهورګ که مينهاتورت شهوې وه(
ګرافين له مودو مودو ددغه شي هيله لرله)ه ه چه ژړا تهه يه زړه نهه
کېده ،نوځکه ي په ب پروا ين تصوير ته کتل او دتنبهاکمرړې پهه کتهو
لګيا شوه.
ه

 ،ه ه څه چ تل ويل ،بيا ي تکرار کړل:
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يه ګرانه ! خوشاله او آرامه دې کړم ،خو تر ټولو غهوره ډالهن دادتچ ته په خپله راغلي .دا له هېس ډالن سره برابرېدالى نه شي .ګهوره ! لهږ
به دې خپله يځه يکنځل واى .ته څه وايي ،ه ه ب له تانه لکهه لېهونن
داس وې .نه څه ويني او نه څه اورت.
ه

خپل خبرې تکرار کړې او خپل مينځ ته ي وويل :

 ګههوره اناتيموفيوفنهها ! دغههه تههه وايههي زوت ! څههه يههکل قطهه يهراته راوړت دت.
مينځ ه ه سوغاتونه واخېستل  ،وې کتل او يکال تهه يه حيرانهه
شوه.
کههه څههه هههم پېيههر ،ناتاشهها ،نيکههوالى ،ماريهها او نيکههوالى جههان ډېههرې
خبههرې درلههودې  ،خههو د مشههرې ګرافين ه ترمخ ه ي ه ه ههه خبههرې نههه شههو
کوالى  .ه وى د ه

تر مخ دا خبرې ځکه نهه شهي کهوالى چه ګهواک

له ه ه ي پټول بلک له دې امله چ ه ه د ژونهد لهه بهېهره دومهره لهرې
پات شوې وه چ که دکوم شي په اړه د ه ه تهر مخه خبهرې پيهل شهوې
واى ،بايد د ه ه د ب شمېره ب ځايو پويتنو ته ځوابونه ووايي چ پهه
وار وار سههره سههتا دخبههرو پههه ميههنځ که کېههږت  ،تکههرار ځوابونههه ووايههي:
يهن ه ه مړ شهو ،ه هه واده وکهړ ،ه هه څهه چه ددې لهه يهاده وتلهي وو،
خوبيا هم دوى د دود له مخ په مېلمسهتون که دچهاى لپهاره کېناسهتل
او پېير د ګرافين ه و پويتنو ته چه نهه يه ددې لپهاره ګټهه لرلهه او نهه
دبهل چهها لپههاره پههه زړه پههورې وې ،ځوابونههه ويههل .دسههارت پههه توګههه ه ه
پويههههتل چهه ه سههههردار واسههههيلي زوړ شههههوى دى او ګرافينهه ه دماريهههها
الکساندرفن سالمونه رالېږلي او داس نور اونور. . .
دغه خبرې اترې چ دهېس چالپاره بهه پهه زړه پهورې نهه وې ،خهو ههرو
مرو به دچاى په ټوله موده ک روان وې .د کهورنن غهړت دچهاى ميهز تهه
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راټهههول وو او سهههونيا سهههماوار تهههه نېهههږدې ناسهههته وه .ماشهههومان ،د ه هههو
يوونکي او روزونک  ،ټولو خپل چاى څکلی او دڅنل له کوټ نه ي
د شر او شور غږ راته .هرڅوک د ميز تر شا په خپلو ځايو که ناسهت وو،
نيکههوالى د واړه ميههز شهها تههه ،د بخههار ترڅنههل کېناسههت او ده بههه هلتههه
چاى وروړ .ميلکا پخوانن يکارت سپن چه دپخهوانن ميلکها لهور او
دبشرې ټول ويښته ي تل سپين او برندې تورې سترګ ي الپس پهه
ک وتل برېښېدې  ،دده څنل ته  ،په الستي لرونک څوکن که پرتهه
وه.
دينيسوف چ د سرګونځ ويښته  ،برېت او ږيره ي م پهه سهپينيدو
و ،د جنرالههن د دريشههن تڼههن ي ه خالل ه کههړې وې ،دګرافين ه ماريهها
څنل ته ناست و .پېير د خپل يځ او مشرې ګرافين ترمنځ ناسهت و.
ه ه ،د ه ه څهه پهه اړه خبهرې کهول چه تصهور يه کهاوه مشهره ګرافينهه
پههرې پههوه او ه ه تههه پههه زړه پههورې وت .ه ههه دبهرنيههو ،کورنيههو او نههورو
ټولنيزو پېښو او د ه و کسانو په اړه خبرې وې چ يو وخهت د ګرافينه
د ليههدو کتههو او بن ه ارونو دډل ه غههړت او د ه ه همزولههي وو او ددې پههه
شان ي د خپل ژوند وروستن شپ ورځ تيرول  .ه وى د خپل ژونهد
د کروندې پات وږت راټولول .دګرافين لپاره ريتينن نړ او ژوند پهه
ځانګړت توګهه همدغهه دده د زاړه عمهر خهوړلی او دځهوانن همزولهي وو.
ناتاشا دپېير يه طبيهت او د ه ه تاندوالي ته کتل ،په دې پوهېده چه
سفر ي يه په زړه پورې تير شوى دى او ه هه غهواړت پهه دې اړه ډېهر څهه
ووايي ،خو ه

نه شو کوالى د ګرافين تر مخ وغږېږت.

دينيسوف چ د دوى دکورنن غړى نه و ،نه يوازې په دې نزاکتونهو
ي سر نه خالليده بلک له حاالتو هم څه ناراضه غونهدې و ،ډېرلېوالهه
و چ په پترزبورګ ک په تيريهدونکو پېښهو خبهر شهي ،نهو ځکهه يه لهه
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پېيره هيله کوله چ دسيميونوفسهکي دغونه د وروسهتيو حهاالتو يها د
ارکي ييوف د کارونو او يا ههم دانبيهل د پلويهانو د ټهولن پهه اړه ورتهه
وغږېږت .پېير به کله ناکله ب ارادې د ه و پويتنو ځوابونه پيهل کهړل ،
خو ناتاشا او نيکهوالى بهه بيها د ه هه پهام د شههزاده  ،ايهوان او ګرافينه
مارياانتونووا دروغتيا او همدې ته ورته نورو خبرو په اړه مرکه تهه ور
واړاوه.
دينيسوف وپويتل:
 ناسههههو څههههه وايهه هئ ؟ دا د ګوسههههنر او تاتههههارينوا ( دا د ه ههههه وخههههتدپترزبههورګ دعرفههاني ډلهه غههړت وو چهه ګهه شههمېره پلويههان يهه لههرل
)اپلت ال دوام لرت ؟
پېير په لوړ آواز وويل :
څنګه دوام لرت ؟ تر هربل وخته په پياوړت توګه  .دانبيل دپلويانوټولنه ؟ اوس دحکومت زياتره غړت په ک غړيتوب لرت.
ګرافين چ له خپل چايه غړ کاوه او داس برېښهېده چه غهواړت
تر ډوډ وروسته د خپل تريخي د تشولو لپاره پلمه پيدا کړت  ،وويل :
 دا ته څه وايئ ؟ حکومت ؟ په دې خو م سر خهالص نهه شهو .پهه دېوخت ک نيکوالى خبرو ته ځکه ور ودانګل چ پوهېده  ،څنګه داخبره
مورته وکړت چ ه ه پرې پوه شي ،وې ويل :
دغه شهزاده الکساندر نيکوالويچ ګوليڅن ،يوه تولنهه جهوړه کهړېده او وايي چ ه ه ټولنه اوس ډېر خلل لرت.
پېير په ب احتياطن وويل :
 ارکي ييوف او ګوليڅن ؟ هوک دغه دوه يهن ټول حکومت .ه ههم څه حکومت ،هر چېرې دوک دت او دوکه مار ،ټول ډارېږت.
ګرافين په خواشينن وويل :
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 دا څه مهنی لرت ؟ د شهزاده الکساندرنيکواليچ څه ګنهاه ده ؟ ه ههخورا وياړمن سړى دى .ما په ه ه وختو ک  ،ه هه دماريها انتونوفنها پهه
کورک ليدلی و.
خهههو ه هههه لهههه دې املهههه چه ه ټولهههو چوپتيههها غهههوره کهههړې وه ،الپسه ه
خواشين شوه او دوام ي ورکړ:
 دا څه زمانه شوه ؟ ټول پر ټولو قضاوت کوت ! ټهول وايهي د انبيهلد پلويانو ټولنه ! يه ،نو ددې عي په څه ک دى ؟ تر دې خبرو وروسته
پاڅېده (او ټول نور هم پاڅېدل ) په تريو تندت او غوره بڼهه د مېلمنهو پهه
منځ ک خپل ميز ته ورغله او کېناسته.
ده

چوپتيا په منځ ک چ پر ټولو خوره وه ،له ګاونه

کهوټ د

ماشومانو د خندا او غږيدا غږ اوريدل کېده.
داس برېښېده چ د ماشومانو تر منځ کوم داس څهه پهې

شهوت و

چ د ه وى د خوين او شر وشور المل و.
ددغه ټول شر او شهور پهه مهنځ که د کمکهن ناتاشه چ ه لهه ورايهه
پېژندل کېدې چ ويل ي :
 چمتو دى ،چمتو دى !پېير ګرافين ماريا او نيکوالى ته وکتل ( خپل يځ ته خو ي تهل
کتل) او د زړه له کوم ي وخندل او وې ويل :
 څه کوډګره موسي ي ده.ګرافين ماريا وويل :
 دا ،آنامکاروفنهها د جورابههو اوبههدل پههاى تههه رسههولي او جههوراب ي هچمتو شوت دت .دا ټول شر او شور د همدې لپاره دى.
پېير ودانګل او وې ويل :
 ځم چ وګورم .ه ه د دروازې په خوله ک ودريد او وې ويل :522۳

 ته پوهېږې ،د څه له امله م دغه موسي ي خويهېږت ؟ دا تهر هرڅههيههه او چمتههو دت .نههن چ ه دې خواتههه را روان وم ،هههر څههومره چ ه کورتههه
رانېږدې کېدم ګبڼن او نا آرامي الپس زياتېدل ،خو کله چه سهراى تهه
راننوتم او داندرې جان شر او شور م واوريد ،پوه شهوم چه هرڅهه يهه
دى او کرار شوم.
نيکوالى د ه ه خبره ورسره ومنله او وې ويل :
 پههوهېږم ،پههوهېږم ،زه لههه دې احسههاس سههره يههه آشههنا يههم .زه نههه شههمکوالى ه

کوټ ته ورشم ،ځکه دغه جوراب ماته يو ناڅاپي سهوغات

دى او زه ترې خبر نه يم.
پېير دماشومانوکوټ ته ورننهوت او د ه هو د ورننوتلهو سهره د ه هو
چ

او نارې او شر وشور الپس زيات شو .دپېير غږ واوريدل شو:
 -يه انا ماکاروفنا ! دلته دې خواته  ،د کهوټ مهنځ تهه راشهه او ماتهه

غوږ شه .زه به وايم يو ،دوه او کله چ ووايهم درې ،تهه بهه دلتهه ودرېهږت.
ته هم زما څنل ته راشه ،يه ،يو ،دوه . . .چوپتيا خوره شوه .درې !
او پههه کوټههه ک ه د ماشههومانو د خويههن او شههر وشههور څپههو انګههازې
جوړې کړې.
ه وى چ

وهل :

دوه دت ،دوه دت !دا درې جوراب وې ،دا دوه جوراب  ،انا ماکاروفنها ،پهه داسه بڼهه
هممهاله جوراب اوبدل چ راز ي يوازې دې ته څرګند و او کله چ د
ه و اوبدل پاى ته ورسهېدل ،ه ه پهه يهوه بريهالي او ويهاړمن خوځهون د
ټولو ماشومانو ترمخ يو له بل راوويستل .
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تر دې لږه موده وروسته ماشومان مخه ي لپاره راغلل ،ټولو يهو لهه
بل سره يکل کړل  ،يوونکواو روزونکو يو بل تهه درنهاوى وکهړ او الړل.
يوازې دوسال پات شو او د ه ه زده کوونل . . .ه ه پهه کهراره خپهل زده
کونکي ته وويل چ يکته الړ شي.
نيکوالى بالکونسکي هماغه شان په کراره ځواب ورکړ:
يه يهاغليه دوسهال ! زه مه لهه تهرور نهه هيلهه کهوم او همدلتهه پهاتکېږم.
نيکوالى بالکونسهکي خپله تهرور ګرافينه ماريها تهه ورغهي او وې
ويل :
ترور جان ! اجازه راکړﺉ همدلته پات شم.ده

څېرې هممهاله د زاريو ،ګبڼن او برندوالي څرګندونه کوله.

ګرافين ماريا ه

تهه وکتهل ،بيها يه پېيهر تهه مه ورواړاوه او وې

ويل :
کله چ تاسو دلته ياست ،ه ه نه شي کوالى بل خواته الړ شي.پېير د سويدني سړت ( دوسال) الس کېښکود او وې ويل :
 زه ي خپله بيا تاسو ته درولم .شپه په خير ياغليه دوسال !ه ه په موسکا موسکا نيکوالى ته وويل :
ما او تا هېس نه دت ليدلي.بيا ي م ګرافين ماريا ته ورواړاوه او وې ويل :
 ه ه څنګه ورته ،ورته دى.دهلل څېره تکه سره شوه  ،بيا ګالبي شهوه او سهترګ يه وځلېهدې
او بيا ي د خپل پوزې له څوک پېير ته ور وکتل او وې پويتل:
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 پالر ته ؟پېير ه ه ته سر ويوراوه او خپله ځن نن کيسه ي بېرتهه ماشهومانو
ته پيل کړه.
ګرافين ه ماريهها خپههل ګ ه اوبههده او ناتاشهها لههه خپههل مېههړه نههه بههل پلههو
سهههترګ غړولههه  .نيکهههوالى او دينيسهههوف پاڅېهههدلي او پيپونهههه يههه
راغويهتي وو او څښههول يه  .ه ههوى لههه سهونيا نههه چه پهه پريشههانن که
ډوبه  ،دسماوار ترڅنل ناسته وه ،چاى ي اخېست او له پېير نه ي پهر
له پس پويتن کول  .ګونځ څڼي ،رنل الوتی ،ناروغ وزمی ماشوم
چ سترګ ي ځلېدې په يوه کن ک داس آرام ناست وچ دچها ورتهه
پام نه و .کله ناکله به ي خپل سر له ګونځنيو څڼو او نهر غهاړې سهره لهه
پرانستي ګريوان نه راوويست او ه ه پلو ته چ پېير ناست و ،وراړاوه
او بيا به کله ورېږديد  ،له ځهان سهره بهه يه څهه وويهل او داسه برېښهېده
چ کوم نوى او پياوړى احساس احساسوت.
خبرې دلهوړو چهارواکو غيبهت او د ه هو پهه اړه پهر آوازو وه ،پهر ه هو
خبههرو چهه د کههورني سياسههت غههوره برخههه ګڼههل کېههدې  .دينيسههوف پههه
حکومتي چارو ک د خپل نهه بهرت لهه املهه  ،لهه جکومهت ناراضهی و ،پهه
خپههل ګمههان ي ه  ،پههه خههورا خويههن ه ههه څههه حماقههت بلههل چ ه اوس پههه
پترزبورګ ک تيريدل او په خورا سپکه ي د زړه له کږمه پهه ترخهه ژبهه
غندل .ه ه په چ و چ و نارې وهل :
 پخوا به که الماني واى يه قهدر دې کېهده او اوس بايهد دتاتهارينوااو مېههرمن کرودنههر ( ه ههه المههاني يههځه چهه پههه المههان کهه لههه ټولههواک
الکساندر سره آشنا شوې وه او ه ه ي لهه عرفهان سهره آشهنا کهړى و) پهه
وړاندې الس په نامه و اوسي .او دالماني عرفاني شاعر اکارتسههاوزن،
او د ه ه په شهان نهورو شهاعرانو اوليکوالهو شههرونه ولهولي .آ چه يهو
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وار يه بيهها ه ههه زمهوږ ځههوان بناپههارت راخوشه کههړى واى .ه ههه نههارې و
هل :
زه نهههه پهههوهېږم ،دا څهههه مهنهههی لهههرت چه ه دسميونوفسهههکي دغونه هقومانههداني شههواتر تههه سههپارت ( دغونهه افسههرانو د لههومړى الکسههاندر
لهدغ ټهاکن سهره مخالفهت درلهود) ه هه چاتهه چه ديهوه سهاده سهرباز
ع ل هم نه لرت.
نيکههوالى کههه څههه هههم د دينيسههوف پههه شههان ټههول چههارې احم انههه نههه
ګڼل  ،خو دا ي يه ګڼله چ دحکومتي چارو پهه اړه خبهرې اتهرې وشهي.
ه ه دا ويل چ څوک وزيرټاکل شوى دى ،کوم څوک والهي ټاکهل شهوى
 ،ټولواک دا خبرې کړت او ه ه وزير داس يا ه سه به سهارت کارونهه
کړت دت .او بايد خبرې پرې وشي .ه ه له دې خبرو سره لېوالتيالرله چ
په دې ټول سره وغږېږت او له پېيره ههم پويهتن وشهي  ،خهو د دغهو دوو
تنو پويتن او ځوابونه د لوړ پهوړو او حکومهت پهه اړه لهه غيبتهه پورتهه
کوم دريځ نه پيدا کاوه.
خو ناتاشا چ د خپل مېړه له ټولو کهړو وړو او خيهالو سهره آشهنا وه ،
ليدل چ پېير لهه ډېهره وختهه دې سهترګه پهه الره دى چه خبهرې بهدل او
خپل د زړه ناويل شوى حال چه دى د ه هه لپهاره پترزبهورګ تهه تللهی و،
ووايي .دى د خپل همدې خيال لپاره هلته تللی و ،چ هلته د ه ه پهه اړه
لهه خپهل نهوت ملګههرت سهردار فيهودرويچ سههره مشهوره وکهړت ،ناتاشه د
ه ه مرست ته ور ودانګل او وې پويتل:
 له سردار فيودرويچ سره دې کارونه څنګه شول ؟نيکوالى وپويتل:
 څه کارونه ؟پېيرخپل شا او خواته وکتل او وې ويل :
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 هماغه کارونه ،هماغهه ! ټهول وينهي چه کهارونو داسه خهراب دتچ

ناشون دت چ داس دوام پيدا کهړت .ټهول پهاک اولهادق خلهل

بايد په دې برخه ک مرسته راسره وکړت او د خپل توان په ک ه اغيزمن
و اوسي .نيکوالى تندى څه تريو غوندې کړ او وې پويتل:
 يه او لادق خلل څه کوالى شي ؟ نه پوهېږت ه وى به څهه وکهړت؟  -يه داس . . .
نيکوالى وويل :
 درځه چ زما دفتر الړ شو.ناتاشا چ له ډېرې مودې سترګه په الره وه چ راشي او ه ه ماشوم
تهههه دشهههودې ورکولهههو لپهههاره ور وغهههواړت .دمينځه ه د آواز پهههه اوريهههدو
دماشومانو کوټ ته ورغله .ګرافينه ماريها ههم لهه ه ه سهره الړه .نارينهه
دفتر ته الړل .نيکوالى بالکونسکي ته د ترور د مېهړه پهام نهه شهو .ه هوى
پس دى هم الړ او په يوه تيهاره کهن که کړکهن تهه نېهږدې د نيکهوالى د
ميز شا ته کېناست.
دينيسوف وويل :
يه ،نو اوس راته ووايه چ څه کوالى شي ؟نيکوالى وويل :
هماغه ابدت خيال پلو !پېير پرته له ه ه چ کېني  ،کله به په کوټه ک ګرځېده ،کله به ځهاى
پر ځاى ودريد ،په داس حال ک چ له خبرو سره يه هممهالهه السهونه
يورول ،وويل :
 هوک  ،دغس ! د په پترزبهورګ که حهاالت دغهه شهان دى چه زهي ه درتههه وايههم .ټولههواک لههه چههارو سههره ه هېس کههار نههه لههرت .ه ههه چههور پههه
لههوفيانه ،عرفههاني ژونههد کهه ډوب دى .دپېيههر لپههاره اوس دلههوفيانه
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ژوند ګنهاه نهه بښهېدونک وه .ه هه اوس يهوازې دآرام او هوسها ژونهد پهه
خيال ک دى ،ه هه اوس يهوازې آرامهن تهه اړتيها لرلهه او آرامهي ه هه تهه
يوازې به وجدانهه او به ويهاړه خلهل ورکهولي شهي .داسه خلهل لکهه
ماګنيڅکی او ارک ييوف او دوى ته ورته او نوره ه کسهان چه پهه به
پرواين وژن کوالى شي او په خلکهو که پهه به سهارت توګهه فريادونهه
خفه کوت . . .ه ه م نيکوالى ته ورواړاوه او دوام ي ورکړ:
 ته دا مني ،که تاخپله دجايهدادونو د چهارو مشهرت نهه کهوالى او لههخپل آرامن نه پرته بل خيال دى نه لرالى چ څومره دى اداره کهوونکی
بېرحمه واى  ،په هماغه ک ه به ته آرامه واى.
نيکوالى وويل :
 نويه ! نو ته دا خبره بيا دڅه لپاره کوت ؟پېير وويل :
 هر څه د مرګ لور ته روان دى .په محکمو ک غال اوبه ې ،پهه پهوک نه يهوازې زور زيهاتي ،پهو او نورخلهل بيګهارت او وهلهو تهه اړوت.
ه وى په عذابوت ،پوهه دتباهن پلو درومي ،هر ه هه څهه چه ځهوان او
سپېڅلي دت ،وژل کېږت ،ټول ويني او پهوهېږت چه داسه نهور امکهان
نههه لههرت ،زور زيههاتي داسه ک ه تههه رسههېدلی دى چه نههور يه زغههم يه
ناشونی دى .پېير هم د ټولو نورو ه و کسانو په څېر لهه ه هه ورځه چه
حکومت شته والي لرت  ،کارونو ته ي ځير دى .يهوه ور نهه يهوه ور بهه
هر څه پاى تهه ورسهېږى او چاودنهه بهه وشهي .مها پهه پترزبهورګ که دغهه
ټول ،ټولو ته ويل.
دينيسوف وپويتل:
چاته دې وويل ؟پېير ترسترګو الندې په مهنی لرونک بڼه ه و ته وکتل او وې ويل :
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سههردار فيههودر او نههورو ټولههو تههه .دا څرګنههده ده چ ه پههه يههوون اوروزن  ،خيره چارو او نورو ټولو کهارونو که سهيالی خهورا يهه کهار دى.
دايه تکل دى ،خو په اوسنيو حاالتو ک  ،نور څه په کار دى.
په دې وخت ک د نيکوالى ،خپل خوريي ،نيکوالى جان ته پهام شهو.
د ه ه تندى تريو او ه ه ته ورنېږدې شو او ه ه ته ي وويل :
ته دلته څه کوت ؟پېير وويل :
 څه کوت ؟ پرېږده ه ه دلته پات شي. . .پېير ،د نيکوالى مړوند راونيو او خپلو خبرو ته ي دوام ورکړ:
ماه ه ته وويل چ ستاسه چهارې يه خهو کمه دت ،اوس دې تههنههور څههه پههه کههار دى .کلههه چ ه تاس ه ټههول والړ او دې تههه سههترګه پههه الره
ياستي چ هره شېبه دغهه نهازک مهزى (پهړى)وشهلېږت  ،کلهه چه تاسه
چ ټول ،هرو مرو کېدونکي (کودتا) بدلون تهه انترارياسهت .يهه بهه دا
وت چ زيات شمېر خلل يو بل ته السونه سره ورکړت او ددې لپاره يه
يه ي سره کلل کړت چ ددغه نوغي (مصيبت)مخهه ونيهول شهي .ټهول
ځوانان ،ټول پياوړت کسان ه ه پلو ته هڅول کېږت او ټول دتباهن پلهو
تههه روان دت .يويههځ تيرباسههي ،بههل د دريههځ او منص ه لېههونی دى ،بههل
دشهرت غويتونکی او دپيسو په هيله لهه ه ه بله ډله سهره يهو ځهاى
کېږت .ما او تا غونهدې نهاپېيلي کسهانو تهه ههېس نهه پهات کېهږت .زه وايهم
راځئ د ه

ډل شمېر زيات کړو چ دا شهار وايي:

 راځهئ نهه يهوازې د خيهر غويههتنه بلکه خپلهواکي او نهاپيلتوب هههموت.

نيکوالى خپل خوريی پرېښود ،څوکن ي منځنی ځهاى تهه راپهورې
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وهله ،پر ه

کېناست  ،پېيهر تهه يه غهوږ نيهولی و ،پهه نارضهايتي يه

ټوخل او تندى ي ال دم په دم تريويده ،ه ه چ ه کړل:
دڅه لپاره هل ځل او هڅ ؟ او له حکومت سره به ستاسه اړيکهي
څنګه وت ؟
هه ګههوره څهه اړيکههي ! د ملګرتيهها اړيکهي ! کههه حکومهت زمههوږ دمخه
خن نه شي ،موږ د خپل ټولن پرپټېدو ټينګار نه کهوو .زمهوږ ټولنهه نهه
يوازې له حکومت سره ديمني نه کوت بلک ه ه لهه خهورا يهو محافرهه
کههارانو جههوړه ده .زمههوږ ټولنههه لههه خههورا يههو يههاغلو ،د ه ه پههه امنيتههي
مهنههی سههره جههوړه ده .زمههوږ هڅهه يههوازې ددې لپههاره دت چ ه بيهها کههوم
پوګاچوف پيدا نه شي او زما او ستا ماشومان ونه وژنهي .او ددې لپهاره
چ ارکي ييوف ما کوم پوځي کمه تهه تبهيهد نهه کهړت .مهوږ يهوازې پهه
همدې هيل سره يوځاى شوت يهو او زمهوږ موخهه يهوازې ټهولنيز خيهر او
امنيت دى.
نيکوالى په لوړ آواز وويل :
هوک ! په هرحال دا ټولنه يوه پټه او له رازه ډکه ټولنه ده .هره ټولنهچه رازمنهه او ناسههپړل شهوت وت ،ه هه هههرو مهرو واک ديهمنه وت او پههر
کومه ټولنه چ ديمني الس بره وت ،ه ه لهه شهره او سهيالن نهه پرتهه بهل
حالل نه لرت.
 ته څهه وات ﺉ ؟ ايها پهه المهان که دتوګيندبونهد ،ډله ( د پهوه پههنامه ډله په  ٠2٠2کال د ملی دود دستور د ژغورن پهه هيلهه جهوړه شهوې
وه)اروپهها ونههه ژوغورلههه( .ال ه ههه وخههت چهها دا زړه ونههه شههو کههوالى ،فکههر
وکړت  ،داروپا ژغورنه د روسي کهار دى ) ايها ه هو شهر رامهنځ تهه کهړ ؟
دتوګيندبونههد ،ډلههه د پههوه اوفضههليت ډلههه وه چ ه شهههاري مينههه اولههه
يوبل سره مرسته کول دت .او دا ه ه څه چ مسيح د للي پر سر د ه ه
5222

يودنه کوله.
ناتاشا دخبهرو پهه مهنځ که کهوټ تهه راننوتهه او پهه خويهن يه خپهل
مېړه ته وکتل  .د ه

خويي د مېړه له خبرو نه وه  ،خهو دغهه خبهرې ددې

لپههاره پههه زړه پههورې نههه وې ،ځکههه چهه ه هه تههه داخبههرې خههورا سههاده
برېښههېدې او داس ه ي ه ګڼلههه چ ه ه ههه پههه دې ټولههو لههه پخههوا راهيس ه
پههوهېږت( .ه ه تههه داخبههرې ځکههه سههاده برېښههېدې چ ه ه ههه د ه ههو لههه
سرچينو نه خبره وه او دغهه سهرچينه د پېيهر ګوګهل و) .د ه ه خويهي او
لېوالتيههها ،د ه ه ه جهههذب لهههه ليهههدو نهههه وه چه ه دخاونهههد پربشهههرې يه ه
راخوريده.
پېير تر نورو زيات  ،په خوين او لېوالتيا ه هه زلميګهوټي تهه کتهل
چ نر غاړه ي له پرانتي ګريوانه راوتل وه.
دپېير هرې خبرې  ،د ه ه پر زړه اور لګاوه اولهه ډېهر عصهبيته بهه يه
قلمي بڼک او نور هرڅه پر ميز پراته شيان چ په الس ورتلل  ،لهه خپهل
پام او ارادې نه پرته ميده ميده کول او ماتول ي .
 هس ه چ ه تههه ي ه تصههور کههوت ،هېڅکلههه ه ههه شههان نههه و ،المههانيتوګيندبوند ،ه ه شان وو چ زه ي وړانديز کوم.
ددينيسوف لوړ او غوڅ غږ واوريدل شو:
يه وروره ! دغه توګيندبونهد ،د ه هه لپهاره کالباسهه (وچهه غويهه)خواړه نه وو .زه په دې پوهېږم او نه پرې خبرې کوم ،خو دا منم چ هرڅه
کهههههرکبن او خواشهههههنه کهههههوونکي دت .زه دې پهههههه دغهههههه توګيندبونهههههد،
موګيندبوند ،دې نه پوهېږم .که ريتيا خبرې کوﺉ او له هرڅه نه ناراضه
ياستئ .درځي پاڅون کوو او ب  ،که ب اوت کوالى شي ،زه دتاس يم.
پېيههر وموسههېد ،ناتاشه وخنههدل ،خههو نيکههوالى تنههدى الپسه تريههو
کړى و او هڅهه يه کولهه پېيهر تهه داسه ويهيي چه ههېس ډول بهدلون او
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کودتا ته اړتيا نه شته او ه ه ګواچ چه دى د ه هه پهه اړه غږېهږت ،ه هه
يوازې دده تصور دى .پېير د ه ه برخالف خبرې کهول او علهت يه دا و
چ دده هني پياوړتيا او الملونه تر ه هه زيهات وو ،نهو ځکهه نيکهوالى
تصور کاوه دده پر وړاندې مهات شهوى دى .دى همهدې حالهت الپسه پهه
قهراوه  ،ځکه ه ه د زړه له کوم نه کوم استدالل درلود او نه کهوم قهوت
دليل بلک د خپل زړه د غږ له مخ ي ځان تر نورو پياوړى ګاهه.
ه ه له خپل ځايه پاڅېد ،په عصبيت سهره يه هڅهه کولهه خپهل پيه
دخول په کون ک ټينل کړت ،خو په پاى که يه ه هه لهرې وارتېهږه،
او وې ويل :
 پوهېږم يو څه درته ووايم ،خو درته ثابتولي ي نه شهم .تهه پهوهېږتچه زمهها هرڅههه خههراب دت او هرڅههه بههه راوپرزېههږت ،خههو زه يه داسه نههه
وينم .ته وايي چ قسم خوړل يو شرط دى ،زما خبره به تاته دا وت:
 تههه پههوهېږت چ ه تههه زمهها خههورا نېههږدې ملګههرى ي ه  ،خههو همههدا چ هتاس ه خپلههه پټههه ټولنههه جههوړه کههړې ده  ،تاس ه بههه لههه حکومههت سههره يهها
ملګرتيا او يا ديمني کهوت ،خهو زمها يهوازينن دنهده داده چه حکومهت
کههه هرڅنګههه وت  ،اطاعههت ي ه وکههړم .کههه اراک ييههوف ماتههه همههدا اوس
قومانده راکړت چ پر تاسو يرغل وکړم ،ب له ځن ه او ب له شهکه دغهه
کار کوم .بيا چ ته هر قضاوت چ کوت  ،کوه ي .
تر دې خبرو وروسته يوه ژوره چوپتيا خوره شوه ،خو ناتاشا تر ټولهو
لومړت دغهه چوپتيها ماتهه کهړه او دخاونهد پهه مالتهړ که يه پهر ورور ور
ودانګل.
دغه مالتړ کمزورى او زورونکی  ،خو بيا هم د ه

ارمهان پهوره کهړ.

خبرې اترې بيا پوره شوې  ،خو د نيکوالى د وروستيو خبرو پهه پهه شهان
زورونک نه وې.
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کله چ ټول مايامنن ته پاڅېدل  ،نيکوالى بالکونسهکي ،پېيهر تهه
ورنېږدې شو ،په الوتي رنل او ځلېدونکو سترګو ي وپويتل:
 کاکاپېيره !  . . .تاس  . . .نه ،نه که پالر م ژوندى واى ،دغه خبرېچ تاس ي کوﺉ ،ه ه به درسهره منله واى ؟ پېيهر ناڅاپهه پهه دې پهوه
شو چ  ،ددغو خبرو په لړک  ،ددغه ماشوم په هن ک  ،يهو ځهانګړى،
ناپېيلی ،کړکي ن او قوى احساس راپاريدلی  ،نوځکه ي خپل ټهول
کړې خبرې ورپه ياد کړې .دى له دې نه پېښمانه شو چ ده وله بهه کوټهه
ک د ه ه دپات کېدو او دده ددغو خبرو داوريدو المل شوې و ،خو پهه
هرحال ده بايد ه ه ته ځواب ويالى واى .ه ه زړه نا زړه ځواب ورکړ:
 زه فکر کوم چ  ،هو. .دا ي وويل او له کوټ نه ووت.
ه ه سر ټيت کړ او داس وبرېښېده چ د لومړت ځل لپاره ي په دې
سر خالص شو چ پرميز ي څه ورانن ويباړې جوړې کړت دت .خواي
شنه شوه ،نيکوالى ته ورنېږدې شو او ه ه ته ي ه ه بڼکه (د ه ه وخت
قلهههم)او مشهههواهن ورويهههودل  ،چههه ده نهههاخبره ټوټهههه ټوټهههه کهههړت وو،
ورويودل او وې ويل :
کاکاجانه ما به وبښئ ،ګوره ما څه کړت دت ،خو داس نه و ،هېسخبر شوى نه يم.
نيکوالى چ دبڼکو او سرغوال ټوټ ي تر ميز الندې اچول وې ،له قهره ورېږديد او وې وويل :
يه ده ،يه ده.ه ه چ په سهختن د خپهل غضه او قههر مخهه نيولهه ،لهه ه هه مه
واړاوه او وې ويل :
 ته بايد الال دلته پات نه واى.5225

٠2
دمايامنن په وخت ک نور دسياست او ټولنو په اړه خبرې نه کېدې
او ټول مرک او خبرې اترې د دينيسوف لپاره د ٠2٠5کال د يو خهاطرو
او يادونو د رايادولو پلو ته الړې .پېير پهه خهورا خويهن او لېوالتيها پهه
ه و ک ګ ون وکهړ او خپهل خپلهوان پهه خهورا خويهن او خوشهالن سهره
بيل شول.
تر مايهامنن وروسهته چه کلهه نيکهوالى  ،دکهار پهه دفترکه جهام
بدل کړې وې ،د خپلو ادارت چارو چلهوونکي تهه چه ال تهر اوسهه ده تهه
سترګه په الره پات و ،د اړتيها وړ سپاريهتن وکهړې ،دخهوب پهه کهاليو
ک دخوب کوټ ته راغي ،وې ليدل چ يځه ي د ميهز تهر شهاپه ليکنهه
لګيا ده.
نيکوالى  ،وپويتل:
ماريا ته څه ليک ؟ګرافينههه ماريهها تکههه سههره واويههته  .ه ههه لههه دې ډاريههده چ ه ددې پههه
ليکن به د ه
ه

د مېړه سرخالص نه شي اوله ده به خفه شي.

که له يو پلوه غويتل ،خپله ليکنه مېهړه نهه پټهه کهړت ،نولهه بلهه

پلوه په دې خوشاله وه چ ه ه ددې ليکنه وليدله . . .
خپلهه دخههاطرو شهنو بخونههه کتاب هه يه چه پههه څرګنهد او غټههو ټکههو
ليکل شوې وه ،ه ه ته ورکړه او وې ويل :
نيکواليه ! دا زما د ورځنيو خاطرو کتاب ه ده.نيکههوالى دخههاطرو کتاب ههه را واخېسههته او پههه داس ه يههوه ژبههه چ ه
دملن و نښ په ک څرګندې وې ،وويل :
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د ورځنيو خاطرو کتاب ه ؟خاطرې په فرانسوت ليکل شوې وې.
(( نههن د اکتههوبر پههه څلورمههه چ ه کلههه ددوى مشههر زوى انههدرې لههه
خوبههه راوي

شههو ،نههه يه غويههتل کههاالى واغونههدت .پې له لههونيز زمهها

څارنه کوله .ه ه ناز کهاوه او ډغهرې يه وهله  .مها د ګهواچ هڅهه وکهړه ،
ه ههه م ه پههه خپههل حههال پرېښههود او دنههورو ماشههومانو پههه راوېښههولو او
پاڅولو لګيا شوم .ما ه ه ته وويل چ راته ګران نه يه  ،ه هه ډېهر وخهت
ګهواک حيهران پهات او چه شهو ،بيههاي پهه يهوه کمهي

که زمها خواتههه

راودانګل او داس سلګن ي وهل چ تر ډېرو پورې ما نهه شهوکوالى
ه ه په کرار کړم .داس برېښېده چ تر هرڅه نه زيات ه ه له دې امله په
عذاب و چه زه يه پهه قههر کهړې يهم .مايهام مه چه کلهه ه هه تهه د ه هه
کاغذونه ورکړل ،بيا ي زما په غاړه ک السهونه را واچهول ،ه هه بيها پهه
داس حال ک چ يکلوم  ،زاز زار ي ژړل  .له ه هه سهره پهه مهربهانن
او خواخوږ هرڅه کېداى شي )).
ن يکوالى وپويتل:
دا دڅه شي کاغذونه دت ؟ما په دې پيل کړى  ،نو دماشومانو د ورځېنيهو پېښهو پهه اړه ځېنهياديتونه لهيکم .دا ياديهتونه يهيي چه ه هه د ورځهو پهه اوږدو که څهه
کوت.
نيکوالى چ سترګ ي ځلېدې کتهاب

تهه کتهل .د ه ه کتهاب

پاه ي واړول  ،راواړول او ماته يه څهه ولوسهتل .دخهاطرو پهه دغه
کتاب

ک دماشومانو د ژونهد ټهول ه هه څهه راغلهي و چه مهور تهه يه

خورا په زړه پورې برېښېدل .د ه وى ټوليز خلق او خوى او يا د ه وى د
روزن او پالن د الرو چارو او کړو وړو په اړه ټول چارې .دغه ټکي که
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څه هم خورا ساده او ب اهميته برېښېدل خو کلهه چه ه هه دلهومړت ځهل
لپاره ه ه ولوستل ،ه ه نه مور او نه پالر ته ،يوه ته ههم داسه سهاده نهه
برېښدل.
د اکتوبر دپنځم ورځ دچارو او پېښو په اړه داس ليکل شوت و:
(( ميتيا پر ميز شوخي کوله .پالر جان وويل چ ه ه ته پتيرې ور نه
کړت ،ه هه تهه چها پتيهرې ور نهه کهړې ،خهو تهر ه هه پهورې چه نهورو ه هه
پتيههرې خههوړې  ،ه ههه پههه خههورا رخههه او افسههوس ه ههو تههه رډ رډ کتههل ،زه
داس فکر کوم چه د خهوږو لهه خوړلهو نهه د چها به برخه کهول  ،يهوازې
بخيلي الپس پالي .زه بايد نيکوالى ته ووايم)).
نيکوالى دخاطرو کتاب ه کېښهوده او خپله يهځ تهه يه کتهل ،پهه
ځلېهههدونکو سهههترګو او پويهههتنيز غل هههل يه ه (پهههه دې مهنهههی چه ه دا
ياديتونه مني او که ي نه مني)ه

ته کتل ،خو بهه دې که ههېس شهل

نه وچه نيکهوالى نهه يهوازې د خپله يهځ دغهه کهار مانهه بلکه ه هه د
خپل يځ له دې کاره هل پل و.
نيکوالى فکر کاوه او په زړه ک ي ويل :
ګوندې دا به يه نه وت چ په داس نيوکو هر څه وڅهارل شهي او يهاخو کېداى شي چور دغه کار يه نه وت ،خو دغ پرله پس ځيرکتيها او
نه ستړت کېهدونکو هڅهو چه موخهه يه د ماشهومانو اخالقهي روزنهه او
پالنه وه ،ه ه خوچ او حيران کړى و. . .
ه ه په دې وياړيده چه يهځه يه داسه هويهياره ځيرکهه ده .دى پهه
دې يه پوهېده چ دى په روحاني نړ ک د يهځ پهه وړانهدې پهه ههېس
شمار دى ،خو ه هه پهه دې خوشهاله و چه يهځه يه لهه خپهل ټهول روحهي
ټوان سره نه يوازې ده پورې اړه لرت بلک د ه ه يوه برخه ده.
ه ه په برنده او مهنی لرونکي بڼه وويل :
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ګران ډېره ډېره ي تاييدوم.له لږې چوپتيا نه وروسته ي وويل :
زما ننني کړه وړه هومره يه نه و .ته په دفتر ک نهه وې ،زمها لهه پېيهرسره څه شور او ناندر شوې .زما خبرې خورا ترخ شوې ،دېرې ترخه .
ه ه لکه ماشوم داس دى .زه نهه پهوهېږم کهه ناتاشها نهه وت چه ه هه يه
داس راټينل کړى دى ،څه به پرې راغلي واى .ته ي تصور کهولی شهي
چ ه ه دڅه لپاره پترزبورګ ته تللی و ؟  . . .ه ه هلته تللی و چ . . .
ګرافين ماريا وويل :
هوک ! پوهېږم دڅه لپاره ؟ ماته ناتاش ويلي و.نيکوالى چ هسه د ه ه پېښهو پهه ياديهدو پهه قههر شهوى و ،دوام
ورکړ:
ه ه غواړى ماته قناعهت راکهړت چه دهرلهادق سهړت دنهده پهه دېک ده چ دحکومت په وړاندې دسيالن او مخالفت غهږ پورتهه کهړت او
خپله دنده او قسم . . .کاشک ته واى ،ههم دينيسهوف او ههم ناتاشها . . .دا
ناتاشا ګورې ،دا خهو دخنهدا وړنبلهن ده .ه ه پېيهر چهور تهر قومانهدې
الندې راوستي  ،خو بيا دا کوم خپل نرر نه لهرت .کلهه چه د خبهرو وخهت
شي ،خپله يوه خبره هم نه لرت او هر څه چ وايي د ه ه خبرې تکراروت.
نيکوالى چ دنورو په اړه له خپلو خپلوانوسهره دقضهاوت پهه وخهت
که پههه خپههل انههد ټينګههار کههاوه او نههه ايليههدونکی و .دايه هېههرول  ،ه ههه
خبرې چ دى ي دناتاشا او د ه

د مېړه د اړيکو په اړه کوت .دده او د

يځ تر منځه اړيکي هم همداس و .ګرافين ماريا وويل :
 هو ،زما دې خبرې ته پام شوى دى. کله چ مها ه هه تهه دا وويهل چه دنهده او د وفهادار لهوړه ترهرڅههلوړ دت .خداى خبر دى چه ه هه دڅهه شهي پهه ثهابتولو پيهل وکهړ .حيهف،
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حيف چ ته خو واى ،خو که واى څه به دې ويلي واى ؟
 زما په اند تهه چهور برح هه يه  ،مها ههم ناتاشه تهه همداسه وويهل.پېير وايي چ ټهول زورېهږت ،عهذاب باسهي او به الرې کېهږت .او زمهوږ
دنده داده چ له خپلو خپلوانو سره مرسته وکړو.
ګرافين ماريا وويل :
البتهه ه ههه برح هه دى ،خههو ه هه دا هېههروت چه د خپلههو خپلوانهو پهههوړاندې نورې دندې هم لرو .ه هه دنهدې چه خپلهه خهداى مهوږ تهه د ه هو
سپاريههتنه کههوت ،ه ههه داده چه مههوږ ځههان ګههواچ تههه سههپارلی شههو ،خههو
ماشومان بايد وژغورل شي.
نيکوالى وويل :
 ههههو ،ههههو ،همداسه ه ده .نيکهههوالى پهههه ريهههتيا تصهههور کهههاوه چه ههمداس ي ويلي دى .ه وى ټولو په خپلوخبرو ټينګار کاوه ،د ه هوى
ټول خبرې له خپلو همنوعانو سره مينه او لېوالتيا او دحضهرت مسهيح
د الريوونو په اړه وې .او دا خبهرې ټهول د کمکهي نيکهوالى پهه مه که
کېدې ،ه ه راغلی و  ،زما پهر ميهز ناسهت او هرڅهه چه پهه الس ورتلهل،
ماتول ي .
ګرافين ماريا وويل :
آ  ،پوهېږت نيکواليه ! زه زياتره وخت د نيکوالى جهان لهه املهه پههعذابههه يههم .دا داسهه عبيهه هلههل دى .زه ډارېههږم چهه زه بههه پههه خپلههو
ماشومانو دومره اخته شم چ ه ه رانه هېر شهي .مهوږ ټهول ماشهومان او
خپلوان لرو .ه ه هېڅوک نه لرت او يوازې له ځانسره لګيا وت.
نيکوالى وويل :
 خو زه درته وايم چ د ه ه له امله ته بايد ځهان مالمهت نهه کهړې .ههره هه څهه چه يهوه مهربانههه او خواخهوږه مهوري د خپلههو ماشهومانو لپههاره
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کوالى شي ،تا د ه ه لپاره کړت او کوت ي  .او ته په دې پهوهېږت چه زه
په دې ډېر خوشالېږم .ه ه خورا يه هلل دى .ه ه نن داس دپېير خبهرو
ته غوږ نيولي و چ چور ي ځان هېر کهړت و ،تهه يه تصهور کهوالى شهي
چ نن موږ مايامنن ته روان وو چ ګورو ه ه داس په ځهان که ډوب
دى چ پر ميز پراته شيان ي  ،ناخبره ميده ميده کړت وو ،ه ه خپله هم
په دې اقرار وکهړ .مها هېڅکلهه نهه دى ليهدلی چه ه هه دې دروغ ووايهي.
نيکوالى تکرار کړه:
 خورا يه هلل  ،خورا يه هلل دى !که څه هم ه ه ي د زړه پهه تهل که نهه خويهيده ،خوبيها ههم نيکهوالى
غويتل ووايي چ ه ه يه هلل دى.
ګرافين واريا وويل :
 خو خپله مور خپله مور وت .هېڅوک نه شهي کهوالى دماشهوم دمهورځههاى ونيسههي .مهها تههل پههه دې اړه فکههر کههاوه چ ه دا دده لپههاره يههوه لويههه
نيمګړتيا او ما ډېره زوروت .ه ه به سهارى هلهل دى او زه پهر ه هه ډېهر
ډارېږم  .ه ه سخت ان يواالنو ته اړتيا لرت.
نيکوالى وويل :
 نو چ داس ده،سږکال اوړى به ه ه د يو څه مودې لپاره پترزبورګ ته واستوو.
ه ه بيا ه و خبرو ته راستون شو ،چ په دفتهر که به لهه پېيهر سهره
کههړې دت .داسهه برېښههېده چهه دغههو خبههرو دى دېههر زوراوه ،ه ههه دوام
ورکړ:
هوک ! پېير تل سودايي و او همداس سودايي پات دى ،خو زماي په دې ټولو خبرو څه ؟ زما ي څهه چه ارک ييهوف يهه سهړى نهه دى،
زما ي څه چ ما واده کړى دى او پرما ډېر پورونوپهات و ،زمها يه څهه
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چ پوروړت به مها بنهدت کهړت ،زمها يه څهه چه د مهور مه پهه دې ټولهو
خبرو سر نه خالليده ؟ او تر دې سربيره ،تهه ،ماشهومان دې او دځمکهو
کار او بار ،ايا زه دځان دخوند لپاره له سهاره تر مايامه کار نه کوم ؟ دا
خوا ه ه خوا من ې نه وهم .نه ،نه زه پوهېږم چ بايد کار وکړم چه مهور
م ه آرامههه وت ،سههتا پورونههه پههرې کههوم او هڅههه م ه داده چ ه ماشههومان
هس خوار پات نه شي ،لکه زه چ وم.
ګرافين ماريا غويتل ه ه ته ووايي چ انسان يوازې پهه ډوډ نهه
مړېږت او پزت د مالي چارو اغيز ته خهورا پاملرنهه لهرت ،خهو ه هه پهه دې
پوهېده چ ددې خبرو کولو وړتيها نهه لهرت او بايهد ونهه ويهل شهي  ،ه هه
يوازې د ه ه الس را ونيهو او يهکل يه کهړ .ه هه د يهځ داکهار د خپلهو
خبرو او اندېښنو تاييد وګاههه او تريوڅهو شهېبو نهه وروسهته يه پهه لهوړ
آواز خپلو څرګندونو ته دوام ورکړ او وې ويل :
 ته پوهېږت ماريها ! نهن ايليهه ميتروفهانوويچ د دوى د ادارت چهارومشر و ،ه ه دتامبوف له کلی راغلی او وايي چ ددوى ځنګهل اوس پهه
اتيا زره غواړت  .نيکهوالى چه پهر څېهرې يه د خويهن او هيبهان نښه
راخههورې وې ،ويههل ي ه چ ه ډېههر ژر بههه د اترادنايهها دسههيم جايههدادونو
بېرته واخلي .ه ه وويل :
 تر لسو کلو وروسته به زه وکوالى شهم  ،ماشهومانو تهه پهه لسهګونوزره پرېږدم او د دوى ژوند به خورا يه شي.
ګرافينه ماريا مېړه ته غوږ غوږ وه او پهه ټولهو ه هو خبهرو چه دې تهه
ي کول پوهېده  .ه هه پهه دې پوهېدلهه چه کلهه بهه ه هه پهه لهوړه خبهرې
کول  ،دې نه به ي پويتل چ دا پوه شوې چه څهه يه ويلهي دت او کهه
پوه نه شو چ دده دخبرو په وخت ک د ه ه پهام بله خواتهه و ،ډېهره بهه
خوابدې کېده  ،سهره لهه ه هه چه ګرافينه دده لهه خبهرو او دده لهه چهارو
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سره هېڅکله لېوالتيا نهه لرلهه ،خوبيها يه ههم هڅهه کولهه چه د مېهړه پهه
 ،ه ه تهه کتهل ،ههوک  ،ه ه  ،ه هه تهه کتهل ،خهو پهه

خبروپوه شي .ه

خيال او احساس ک بل ځاى و .ه ه دغه سړى سره يوه نه ايليدونک او
تانده مينه لرله .ه ه په دې پوهېهده چه مېهړه بهه يه هېڅکلهه ددې دغهه
احساس ،احساس نهه کهړت .او لهه همهدې املهه يه ههم ،لهه ه هه سهره ميهه
زياتېده او په سودا بدليده . . .ه

د خپل وراره په اړه فکهر کهاوه ،خپهل

ماشومان ي هم ورياديهده .ه هه خپهل وراره لهه خپلهو ماشهومانو سهره نهه
پرتله کاوه ،ه ه به ،د ه ه په اړه لهه خپهل احساسهه تېريهده ،او پهه خهورا
خواشينن به په دې پوههه شهوه چه د نيکهوالى جهان پهه اړه يه احسهاس
هس چ يايي نه دى . .او له دې امله په ريتيا خفه کېده.
کله به ي داس فکهر کهاوه چه داحسهاس دغهه تهوپير دعمهر ،ددوى
دعمر توپير دى .ه

ځان د ه

په وړاندې مالمت ګاهه او په خپل زړه

ک به ي ژبه وکړه چ ځان الهالا کهړت او دغهه ناشهوني کهار بهه ترسهره
کهوت .او پههه دې ژونههد که بههه خپههل مېههړه  ،ماشههومانو ،نيکههوالى او ټههول
خپلوان ،د ه

مين له برکته چ له حضرت مسيح سره ي لرت ،ورتهه

ګههران واوسههي .دګرافينهه ماريههاروا تههل د بهه پههايتوب  ،ابههديتوب او
لوړتيا پلو هڅه لرله او له همدې امله ي هېځکلهه آرامهي نهه لرلهه ،خهو د
ه

په څېره ک دځهاني او پهټ روحهي عهذاب نښه لهه ورايهه څرګنهدې

وې . .نيکوالى ،ه

ته کتل او ه ه به فکر کاوه:

-لويه خدايه ! زه چ د ه

بشرې ته ګورم ،ه ه به ډېر ژر مهړه شهي،

مههوږ بههه څنګههه کههوو ؟ ه ههه دشههمايلو پههه وړانههدې ودريههد او مايههامنن
لمانځنه ي پيل کړه.
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٠2
ناتاشهها بههه چه کلههه لههه خپههل خاونههد سههره يههوازې پههات شههوله ،ه ههوى
دواړه به داس خبرې کول لکه تهل يه چه يهځه لهه مېهړه سهره کهوت .دا
خبههرې  ،پههه ب ه سههارت ټوګههه سههپين  ،يههو بههل تههه د مف هاهيمو پههه چټکههو
لېږدولو ،ه ه هم په داس ډول چ له هېس ډول منطق سره به جهوړوې نهه
وت .له قضاوت اوپام نيولو پرته او په پوره ډول په خپل ځهانګړې بڼهه ،
ناتاشهها لههه مېههړه سههره پههه دې ډول خبههرو کولههو که تههر ه ه ک ه روږدې
شوې وه .که د خپلو اندېښنو د څرګندولو لپاره ب منط ي او دوديزه بڼه
غوره کړې واى ،دغه حالت به داس يودنه کوله ،چه ګهواک لهه پېيهره
سره ي اوبه خړې شوې دت .ه ه به ددوى .
هرځههههل بههههه چهه ه پېيههههر ،هڅههههه کولههههه د خپلههههو خبههههرو او اندېښههههنو
دثابتولولپاره په آرامه کومه دليل راوړت او يا به چ کله خپلهه ناتاشه
د ه ه الره ارامه غوره او ه ه ته به ي غهاړه کېښهوده ،د ه هه کهړه بهه يه
خپله بېلګه کړه .په دې به پوهېده چ خبهره ههرو مهرو ورانهن او نانهدرېو
ته رسېږت.
له هماغ شېب چ ه وى يوازې پات شول ،ناتاش چه سهترګن
ي له خوين او نيکمرغن نه ځلېدل په کهراره ه هه تهه ورنېهږدې شهوه،
خو ناڅاپه ي په تلهوار د ه هه سهر نهه السهونه تهاو کهړل ،پهر خپهل ټټهر يه
راکېښکود او وې ويل :
 اوس ټول ،ټول زما ي  ،له مانه چېرې تالى نه شي .له همدې شهېبنه دا خبرې اترې ،ه ه خبرې اترې وې چ لهه ههېس منطهق سهره جهوړې نهه
وت .ه هههوى هممهالهههه دبېالبېلهههو موضهههوعاتو پهههه هکلهههه خبهههرې کهههول .
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دبېالبېلو موضوعاتو په هکله ددوى هممهاله خبهرې ،نهه يهوازې د دوى
د څرګنههده پوهېههدو خنه نههه کېههدې بلکه دا ددې نښههه وه چه پههه بشههپړه
توګه  ،د دوى ديو بل په خبرو سر ه پوهېږت.
هماغه شان چ په خوب ليدو ک  ،دخهوب ليهدو لهه احساسهه پرتهه ،
هر څه ب مهنی او ضد او ن يض وت ،ددغو دوو کسانو په کړو ک هم د
منطق د ټولهو الهول ضهد ،دهرڅهه پهه ډاګهه کهول او څرګنهدول نهه د دوى
خبرو ،بلک ه ه څه کاوه چ د دوى داحساس سرچينه ي جوړوله.
ناتاش د خپل ورور دژوند او د ه ه د کړو وړو په اړه غږيدلهه ،ه هه
په دې اړه چ د مېړه دمسافر په وخت ک څومره زوريدل او ژوند لهه
خپل خاونده پرته څومره ب مهنی  ،او په دې اړه چ ماريها ور تهر ور
ال ورته ګرانېږت او ه ه په ريتيا لهه روحهي پلهوه تهر دې (ناتاشه )غهوره
ده ،خبههرې کههول  .ناتاشههاپه دې خبههرو سههره د زړه لههه کههوم دا منلههه چ ه
ترځانه دماريا په غوره والي پوهېږت ،خو له دې سهره هممهالهه لهه پېيهره
غويتل چ دا تر ماريا او تر بل هرې يځ غوره وګڼي .ه ه پهر دغه
خبرې چ ځان ي تر نورو غوره ګاهه  ،بيا بيا ټينګار کهاوه ،پهه تيهره بيها
دپترزبورګ تر سفره وروسته چ ه ه نورې يځ ههم ليهدل وې ،ه ه
پر خپل يه والي ال ډېره غږيده.
پېير دناتاش دخبرو پهه ځهواب که ويهل چه څنګهه دپترزبهورګ پهه
مېلمسههتياوو او بن ه ارونو ک ه  ،دده ګ ه ون او هلتههه لههه يههځو ،سههره دده
ليدن څومره دده له زغمه وتل او ګرانه وه.
ه ه ويل :
 له يځو سره م چور خبرې کول هېر کړت دت .له ه هوى سهره خبهرېراتههه غمړلهه برېښههي ،پههه تيههره بيهها چهه زه خههو پههه کههارونو پسهه ډېههر
سرګردانه وم.
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ناتاش په ځير ځير ه ه ته کتل  .خپلو خبرو ته يه دوام ورکهړ او وې
ويل :
 ماريهها ،ماريهها ديههکال يههوه نښههه ده .تصههور نههه شههي کههوالى چه ه هههڅنګه دماشومانو په حهال او خبهرو پهوهېږت .ه هه ګهواک يهوازې د ه هو
دزړه تل ويني .دسارت په توګه همهدا پهرون مايهام چه ميتينکها نازونهه
پيل کړل . . .پېير ورغبرګه کړل:
 آ ! چ څومره ه ه خپل پالر ته ورته ده.ناتاشههها سمدالسهههه پهههه دې پهههوه شهههوه چهه پېيهههر ولهه د ميتينکههها او
نيکوالى ورته والي ته اشهاره وکهړه .لهه خپهل اويهي (نيکهوالى دناتاشه
ورور) سره دخبرو اتهرو يهاد ورتهه خهوراګران و او غويهتل يه پهه دې اړه
دناتاش خويه وغواړت.
ه

وويل :

 ههوک  ،نيکهوالى دا نيمګړتيهها لهرت ،کهه يههوخبره د ټولهو خويهه نهههوت ،دى هم له ه ه خبهرې سهره مخالفهت څرګنهدوى .زه ډېهر يهه پهوهېږم
چه سههتا پههه ځههانګړت توګهه دغههه شههان چههارې ځکهه خويههېږت چه دځههان
څرګندون لپاره يوه الره پرانيزت ،دا کټ مټ دپېير خبرې وې.
پېيروويل :
 نه ،داس نه ده .د نيکوالى لپاره فکر کول او داليل راوړل يوازې دوخت تيرولو وسيله ده .دسهارت پهه توګهه ه هه ځهان تهه يهو کتهابتون جهوړ
کړى او داس يهوه الره يه غهوره کهړې چه تهر ه هه پهورې چه اخېسهتل
شوى کتاب ټول و نه لولي بل نوى کتاب نه اخلي .ه ه وموسېد او زياته
ي کړه:
هم سيمسوند وت ،هم ژان ژاک روسو او ههم مونتسهکوت .خهو ددېلپاره چ خپله وينا لږ نرمه کړت  ،زياته ي کړه:
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خو ته پوهېږﺉ چ ه ه څنګه ماته. . .خو ناتاشا ،ه ه ته د خپل دې احساس ديودلو لپاره چه نهه ،داسه
نه يايي  ،ورزياته کړه:
 ته نهو داسه فکهر کهوت چه د ه هه لپهاره فکهر کهول ،هسه دوخهتتيرولو وسيله ده. . .
 حال دا چ زما لپاره دا نهور هرڅهه دتفهريح او وخهت تيرولهو وسهيلهدت .زه په ټوله ه ه موده ک چ په پترزبورګ ک وم ،ګواک خوب م
ليده  .کله چ م

هن په څه اخته وت ،نور ټول څهه ماتهه دتفهريح وسهيله

وت. . . .
ناتاش وويل :
 آ ! ارمان  ،ارمان ! ارمان چه مها ونهه ليهدل چه تها لهه ماشهومانوسره څنګه ستړت مشي وکړه  ،له ه و نه کوم يو تر ټولو نه زيات سهتا پهه
ليدو خوشاله شو ؟ هرو مرو ليزا ؟
پېير وويل :
 هو.او د ه ه څه ويلو ته ي چ په خيال ک ي تيريدل  ،دوام ورکړ:
نيکوالى وايي چ موږ بايد په دې موضوع فکر ونه کړو ،خو زه نههشم کوالى فکر ،ونه کړم .هو ،دا درته وايم چ ( زه تاته کولي شهم ووايهم
) ما داس احساس کړه چ ب له تانه په پترزبورګ ک هرڅه نړيهدلي و
او هرچا هرڅه خپل پلو کشول .ما بېرتهه ټهول سهره يهو کهړل  ،دا ځکهه چه
زما فکر خورا ساده او رويانه دى .وين ! زه نه وايم چ ددې او ه ه پهه
وړاندې ودرېږو ،ځکه کېداى شي تيروزو .زه وايهم ټهول ه هه کسهان چه
خيرغويتونکي دت ،بايد ټول يو موټي شي ،ټهول ديهوې جنه ې  ،دخيهر
او برکت ترجن ې الندې راټول شي .ګوره ! ه ه سردار سرګي ،هم يهه او
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هوييار سړى دى.
ناتاش په دې ک ه ېس شل نهه الره چه دپېيهر فکهر خهورا لهوړ فکهر
دى ،خو ه ه يوه څه ډېهره نها آرامولهه او ه هه دا چه پېيهر ددې خاونهد و.
ويل :

ه

 اياپه ريتيا ټولن ته دغه شان غهوره او اغيهزمن سهړى ،ددې مېهړهدى ؟ دا څنګهههه داسه ه کېهههداى شهههي ؟ ه ه ه غويهههتل ،د خپله ه دغه ه
اندېښن په اړه له ه ه سره وغږېهږت .ه ه فکهر کهاوه:ه هه خلهل څهوک
دت ؟ ه ه څوک دت چ په دې پوه شوت دت ،او په ريتيا ي دا پريکهړه
کړې ده چ  ،ه ه تر ټولو هوييار دى ؟
په دغو خيالونو ک به ه هه ډوبهه او د ه هو کسهانو نومونهه بهه يه لهه
ځانسره شمېرل چ پېير ته ي خورا درناوت کاوه ،د ه ه له خبرو داس
څرګندېده چ ه هه تهه پالتهون کراتهايوف تربهل ههر چانهه ګهران او زيهات
درناوى ي ورته کاوه.
ه

وويل :

تهه پههوهېږﺉ زه اوس دڅهه پههه اړه فکهر کههوم ؟  .پالتهون کراتههايوف پهههاړه ،څنګه ؟ ته څنګهه فکهر کهوت ،هفهه بهه اوس سهتا دغهه کهړه وړه تاييهد
کړت واى ؟
ه ه وويل :
پالتون کراتايوف ؟ه ه په فکر ک الړ او هڅه ي وکړه د زړه له کوم تصهور وکهړ چه ،
که په ريهتيا اوس پالتهون کراتهايوف ژونهدى واى .دده دخبهرو پهه اړه بهه
ي څه فکر کاوه.
ه ه زياته کړه:
 د ه ه به په دې خبرو سر نه خالليده او يا کېداى شي ،هو. . .52۳۹

ناتاش وويل :
 دلېونو په شان درسره مينه لرم ،دلېونو ،دلېونو !پېير په چرت ک الړ او وې ويل :
 نه ،ه ه به زما کړه وړه نه منل.ه ه لږ څه فکر وکړ او وې ويل :
 خو زموږ کهورنی ژونهد بهه يه خهوچ شهوى واى .ه هه پهه هرڅهه کهځيرکتيا ،نيکمرغي او آرامي ليدله او ما به اوس په وياړ ه هه تهه زمهوږ
ګ ژوندوريودالى واى ، .ته څه وايي ،بېلتون ،ته به باور ونه کړې چه
زه تههر بېلتونههه وروسههته سههتا پههه وړانههدې څههه ځههانګړې مينههه احساسههوم.
ناتاش پيل وکړ:
يه نور څه ؟ نه ،نه ،زما موخه دغه نه وه .له تاسره بهه زمها مينهه هېڅکلهه کمهه نههشي .له تاسره زما تر مين بله ستره مينه نه شته ،دا بل څهه شهي دت ،خهو
خبره په دې ک ده . . .
ه ههه خپلههه خبههره پههاى تههه ونههه رسههوله ،ځکههه د ه ههوى سههترګ سههره
ولګېدل او نورې ټول خبرې ي سترګو سره وکړې.
ناتاش ناڅاپه وويل :
 دا څه اپلته غهږوت ،وايهي چه دعسهلو مياشهت او دژونهد ترټولهوخواږه وختونه ،په ريتيا اپلت دت .برعک

اوس ،تر ټولو يه وختونهه

دت ،خو په دې شرط چ کاشک ته چېرې نه تالى .ستا يادېږت چه څهه
سپک سپورې به مو ويل ؟ او تل به زه مالمته وم .تل ،تل به مو په کوم
څه ناندر کول  .واله که خو م سم يادېږت.
بېير په موسکا وويل :
هر څه په يوه خبره ک و ،ا . . .52۳٠

ناتاش پرې چ

کړل:

مه وايه ،اوس ي زغم نه لرم.دکرک يوه سړه ځال ي پر سترګو راخوره او ه ه چپه شوه.
تر لږ ځن ه وروسته ي ورزياته کړه:
 تاه ه وليدله ؟ نه ،هو .که ليدل م واى ،پېژندل به م نه واى.ناتاشهها چهه ګههواک هڅههه يهه کولههه ،ددوى تههرمنځ پههر خواخههوږ
راخپرې شوې څپ لرې کړت ،وويل :
 آ ! ته پوهېږې ! کلهه چه دکهار پهه دفتهر که غږيهدې ،درتهه کتهلم  ،داس م زوييل(ه وى خپل زوى داس ياداه)هوک داس مه
زوت ته ورته ي  ،لکه يوه مڼه چ دوه ټوټ کړې .واى ،نور نو بايهد ه هه
ته ورشم .ه ه ته ورشم ،خو زړه مه الهال نهه غهواړت چه سهتا لهه څنګهه
لرې شم .ه ه دواړه چ پات شول .اوبيا ناڅاپه دواړه هم مهاله يوبل تهه
مخونه سره واړول او دڅه شي په اړه ي خبرې پيل کړې .پېير پهه ډاډمهن
او شههور ،خههو ناتاشه پههه ارامه او نيکمرغه موسههکا سههره پيههل وکههړ .د
دواړو د غږيدا په ټکريدو سره  ،دواړه ددې لپاره چ شول چ يوبل تهه
دغږيدا وخت ورکړت.
 نه ،نه ،تاڅه وويل ؟ ووايه ،ووايه.ناتاش وويل :
نه ،نه ،ته بيا واي  ،ماهس اپلت غږول  .ته ي ووايه،
پېير ه ه څه وويل چ پيل کړت وو .دا د ه ه له ډاډ او غرور نهه ډکهو
برېو په هکله خبرې وې چ په پترزبورګ ک ي په برخه شهوت وو .ه هه
ته په داس شېبه ک داسه برېښهېده چه ده تهه  ،ه هه دنهده ورپهه غهاړه
شوې ده چ ټهول روسهي ملهت او د ټهولن نړيهوال ټهولن تهل لهورې تهه
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نوى روا وروبښي.
 ما غويتل ووايم چ  ،ټول ه ه افکار چ سهترې پهايل لهرت ،تهلساده وت .زه تل په دې اړه فکر کوم ،که به الرې او فاسهد خلهل کهوالى
شي ،په خپل منځ ک تهل يهو الس وت او يهو قهوت جهوړوت  ،يهه او پهاک
خلل هم بايد يوازې دې ته ورته يو قوت شي ،وين ؟ څنګه ساده دت.
هوک ! تا څه ويل ؟ما هس اپلت غږول .
 نه ،په هرحال ،څه خو دې ويل.ناتاش چ الپس وغوړيده ،په موسکا ي وويل :
 نه ،نه ما خو درته وويل هس  ،اپلت  .ماغويتل چ دپيتيا پهه اړهدرته ووايم. . .
ه ههه پهههه موسههکا شهههو ،سهههترګ يهه پټهه کهههړې ،ځههان يهه مهههاپوره
ونښالوه .ريتيا وايم  ،ه ه غويتل ځان پټ کړت .پوهېږﺉ ،ه ه څومره
نازولی دى .بيا ي چ

کړې:

الړم ،دخداى په امان.او له کوټ ووت.
په دې وخت ک  ،هلته په الندني پهوړ که  ،د انهدرې بالکوسهکي پهه
کوټه ک شمهه لګېدله( .هلل له تيارې بېريهده او چها ددغه نيمګړتيها
چاره نه شوه کوالى)روزونکي دوسال ،عادت الره دخوب پهه وخهت که
ي سر لوړ وت .ه هه بهه څلهور بالښهتونه ترسهرالندې کېښهودل .د ه هه لهه
رومهي (اوږدې -يهنهی د روم د خلکهو د پهزې پهه شهان)پهزې بهه دخرهههارت
منرم آواز راوت .نيکوالى جان چ همداشېبه راوي

شهوى و .سهترګ

ي برندې ،وتل اوپه سړو خولو ک په خپله بړستنه ک ناست و .خپله
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مخ ه تههه ي ه کتههل .ه ههه کههوم وحشههتناک خههوب ليههدلی او هماغههه خههوب
راوي

کړى و .ه ه په خوب ک ځهان اوبېيهر ليهدلي وو  .ه هه ليهدلي وو

چ د دواړوو خولن پر سر دت .ه ه شان خولن چ دپلوتارا په کتاب
ک انځور شوې وې .دى او کاکا پېير ،ديوه سترپو مخه تهه روان وو.
داپههو ه ههه سههپين ريښههکن وې چه فضهها يه ډکههه کههړې وه .دغههه څههه،
دغڼو ،ه و تهارونو تهه ورتهه دت چه دمينه پهه ههوا که خهورې اوڅپه
وهي او دوسال دحضرت مسيح دمزيو (تارونو)پهه نامهه يهادول .تهر ه هه
وړاندې د وياړ ياپېر وه .دهمدې ريښکيو او مزو په شان  ،خو پهه دې
توپير چ دا لږ سورورې وې .ه وى ،دى او پېيهر پهه کهرار کهرار ،خپله
موخ ته رسېدل ،خهو ناڅاپهه پهه ه ه ريښهکن چه دوى يه خوځهول،
سست راغله او پر ه

وړاندې تل ګران شهو .او کاکهانيکوالى ايلهيچ

په تريو تندت او ګوايمنه بڼه د دوى په وړاندې ودريد .ه ه مهاتو شهويو
بڼکو او سرغوال شويو بڼکو ته اشاره وکړه او وې ويل :
دا تاسو مات کړې دت ؟ زه له تاسو سره مينه لهرم ،خهو ارک ييهوفماته سپاريتنه کهړې ده چه ستاسهو هريهو چه لهومړى پهه مخهه راشهئ،
ووژنم .نيکوالى جان پېير ته م ورواړاوه  ،خو پېيهر نهور نهه و .پهالر يه
و ،سردار انهدرې  .ه هه کومهه ځهانګړې د ليهدو بڼهه نهه لرلهه ،خهو هلتهه و.
نيکوالى جان چ ه ه وليهد ،داسه يه و انګېرلهه چه دمينه لهه زوره
ناتوان شوى دى .ه ه دناتوانن احساس کاوه او داس ي انګېرلهه چه
په ځان ک ي اډوکي پات نه دت او اوبه شهوت دت .پهالر ه هه نهازاوه او
زړه ي پرې خوږيده ،خهو کاکها نيکهوالى ايلهيچ همداسه د دوى خواتهه
کرار کرار ورنېږدې کېده ،نور ي نو نيکوالى راونيهو او ه هه و چه دى
له خوبه راوي

شو.

ه ه له ځانسره وويل :
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پههالر م ه  ،پالرم ه ! (کههه څ هه هههم پههه کههورک دسههردار انههدرې دوهتصويرونه وو ،خو نيکوالى جان په ټول او ورځني ژوند ک هېڅکله پهه
انساني بشرو ک ددې تصور نه شو ،کړى)  .پالر مه راسهره و او زه يه
نازولم .ه ه زما هر څه منل او د کاکا پېير کهړه وړه يه ههم يهه ګڼهل .ه هه
چ هرڅه ووايي ،زه به هماغه شان کوم ،موڅهوت سهڅيولي ،خپهل الس
سهوځي ،خهو وله زمها پهه ژونهد که داسه څهه نهه پېښهېږت ؟ زه پهوهېږم
ه وى غواړت چ زه زده کړې وکړم .زه به زده کړې وکړم ،خو يوه ور نهه
يوه ور به زده کړې پرېږدم او کارته به مخه کهړم ،زه لهه خدايهه يهوه هيلهه
لرم او ه ه دا چ زه دې ه ه شان شم ،لکه دپلوتارک دکتاب اتهالن چه
وو .زه به هم د ه وى په شان واوسم .زه به د ه هوى پهه شهان مېړانهه کهوم،
تر ه و نه په غوره توګه .ټول به له ما خبر شي او ټولو ته بهه ګهران واوسهم.
زمها چهارو تههه بهه ټهول حيههران وت او ه هوى بهه ددې کههار لېوالهه شهي ،خههو
نيکوالى جان ،ناڅاپه په ګوګل ک سلګن احساس کړې او وې ژړل.
ه ه د دوسال غږ واوريد چ ويل ي :
 ناروغه خو به نه ي ؟بېرته ي سر په سروېږدت کېښود او لهه ځانسهره يه د دوسهال پهه اړه
فکر وکړ:
 ه ه خورا مهربانه او ډېر يه سړى دى .او کاکا پېير ! هو ههو ! چهڅه عبي سړى دى .ماته ګران دى .او پالر ؟ پهالر ! پهالر ! زه بهه داسه
کارونو کوم چ آن ه ه هم راضي وت.
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٠
د خلکو اوبشرت ټهولن ژونهد ،دتهاري موضهوع ده .د ټهول بشهريت د
ژوند مخام سپړنه او په کلمو ک د ه و انځورنه خو څهه چه  ،آن ديهوه
قام هم ګرانه خبره ده.
ټولههههو پخوانيههههو تههههاري ليکونکههههو ددې لپههههاره چهه ه د خلکههههو نههههه
سپړېدونکی ژوند ،وسپړت له يو ډول الرو ساده چارو نهه کهار اخېسهتی
دى .ه ههوى يههوازې د ه ههوڅېرو او شخصههيتونو سههپړنه او څېړنههه کههړې،
چ ه پههر خلکههو السههبرې وو .همههدې څېههرو د ه ههو لپههاره د خلکههو د ارادې
څرګندونه کوله.
تاري ليکونکو ،دې پويهتنو تهه چه څنګهه دغهو واکمنهو ،خلهل د
خپل ه ارادې منلههو ت هڅههول او ددوى خپلههه اراده بيهها د چهها تههر واک او
خوي الندې وه ،دلومړى ځواب په توګه ويل :
 دخداى اراده ده چ خلل ديوه غوره وګړت ارادې ته تابن کوتاو ددويم پويتن ځواب دا چ :
 هماغههه د خههداى اراده ده چ ه  ،ديههوه ټههاکلي مههوخ پلههو تههه  ،ددغهههغوره وګړى د ارادې الريوونه کوت.
پخوانيو به دغو پويتنوته ،دايمان او په انساني چهارو که دخهداى
دمخام ګ ون له مخ ځوابونه ويل.
دتاري نوې پوهنه دغه دواړه خبرې نه مني. . .

نوى تاري  ،د غوره وګړو او آسماني اسهتازو پهر ځهاى چه د خهدايي
واک په درلودلو او مرسهته او دخهداى تهر مخهام ارادې النهدې وت ،يها
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داس اتالن او نوميالي چ دغير دوديهز انسهاني اسهتهداد لرونکهي او
ياه ههه کسههان  ،لههه ټولواکههه نيههول بيهها تههر خبريالههه پههورې چه دځههانګړو
ځانګړتياو لرونکي  ،او د خلکو الريوونه کوت غوره کړت دت.
نههوى تههاري  ،د ه ههو موخههو پههر ځههاى چ ه پخههوا د خههداى لههه لههورت د
قهههامونو او ملتونولپهههاره ټاکهههل کېهههدې  ،لکهههه ه هههه څهههه چهه يهودانهههو،
يونانيانو او يا لرغونو روميانو خپل ارمهان ګاههه ، .ځهانګړت ارمانونهه ،
لکه:د فرانسويانو ،المانيانو يا انګريزانو نيکمرغي اويا په خورا ساده
هنههي ډول د ټههول بشههريت نيکمرغههي ،خپههل ارمههان ټههاکلی دى او البتههه
ه وى ،ه ه ملتونه بشر ګڼي چه دلهوي وچه  ،شهمال لهوديزه کهوچنن
برخه ي الندې کړې ده.
نوت تاري پخهواني ع ايهد زاړه وګڼهل ،خهو د ه هه پهر ځهاى يه نهوت
ع ايهد وړانههدې نهه کههړل .تهاري پوهههانو چه پههه خپهل انههد ،د واکمنههانو د
واک خدايزه سرچينه او يا ت دير له منځهه وړى و .د منطهق د غويهتنو لهه
مخ بېرته له بل الرې ،هماغه اعت اد ته راستانه شول:
 -٠د خلکو مشرتوب ،دځانګړو يوازنيو کسانو له خوا کېږت.
-5يوه ټاکل موخه او ارمان شته چ خلل او ټول بشريت د ه ه پلو
وردرومي.
دنويو تاريخپوهانو په ټولو آثارو ک له ګيوبن نه نيولي بيا تر باکهل
پورې ( دوه انګريزت مورخين ) ،د ه و ټولوسياليو سره سره چ ظاهرآ
ي په خپل منځ که لهرت ،همدغهه دوه فرضهي پهه ههرو مهرو ډول دنهورو
ټولو بنسټ جوړوت.
لههومړى خههو مههور  ،دبشههريت د ه ههو ځههانګړو شخصههيتونو کههړه وړه
سپړت ،چ دچا لپاره ه هوى ټولواکهان ،وزيهران يها دجنګيهاليو مشهران
دت اوبيا د بهل چها لپهاره د واکمنهانو ترڅنهل خطيبهان ،پوههان ،الهالا
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غويهههههتونکي  ،فيلسهههههوفان او شهههههاعران دت او د خلکهههههو او بشهههههريت
الريوونکي ګڼل کېږت.
دويم داچ ه هوى وايهي ،دوى تهه ه هه څهه او موخهه څرګنهده ده چه
بشههريت د ه ههه پلههو درومههي ،څههوک دغههه موخههه دروم دامپراتههور يهها
داسپانيا يا د فرانس او يا نورو د پرتمينه ژوند غوړيدا ګڼي او بهل يه
بيا ه ه ځانګړې ازادت او برابرې ګڼي چ دنړ د يوې کمکن برخ په
تمدن پورې چ اروپا نومېږت ،اړه لرت.
په  ٠22۳کال ک په پاري

ک يو پاڅون رامنځ تهه کېهږت ،ه هه وده

کوت ،خپرېږت او له لوديزه ختيځ ته د ملتونهو دخوځهون بڼهه پيهدا کهوت.
ختيځ ته دغه خوځهون څهو ځلهه تکراېهږت او دختهيځ لهه خهوا دلهوديز دغهه
خوځون له غبرګون سره مخام اوټکر پيدا کوت .پر  ٠2٠5کهال ،دلهوديز
دغههه خوځههون ،خپههل تههر ټولههو غههوره مههوخ او ارمههان مسههکو تههه رسههېږت
اوبيا په خورا غوره عبيبه بڼهه دغهه خوځهون  ،پهه همهاغ لهوړې بڼه لهه
ختيځه ،لوديز ته ترسره کېږت او د منځنن اروپا خلهل ټهول ځهان پسه
ورکاږت.
راغبرګ شهوى خوځهون ،بېرتهه پهه لهوديز که  ،خپهل راپاڅېهدونکي
ټکی ،پاري

ته رسېږت .سړېږى او آرامېږت.

ددغو شلو کلونو په اوږدو ک څه ځمک چ شاړېږت ،به کرکېله
پاتېږت ،ب شمېره کورونه په ايرو بدلېږت ،د سوداګر بهېر بل پلو تهه
اوړت .پههه ميليونونههو ،ميليونونههو خلههل يهها وژل کېههږت ،يهها هههم ب ه اېږت.
لېږدت رالېږدت او په ميليونونو عيسوت وګړت چ لهه خپلهو همنوعهانو
سره دمين دقانون له مخ ژوند کوت ،يو بل وژني.
دا ټول څه مهنی لرت ؟ دا ټول له کومه راپيل شول ؟ څه الملونهو دغهه
خلل دې ته لمسول چ کورونو ته اور ورته کهړت او ځانتهه ورتهه کسهان
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ووژني ؟ ددغو پېښو الملونه څه وو ؟ کوم قوت دغهه خلهل  ،دغهه شهان
کړو ته اړ کړل ؟ دا ه ه ساده ،خو خورا پهر ځهاى او قهانوني پويهتن دت
چ له ارادې نه پرته ،هر انسان ته دتيرو زمهانو داسهنادو پهه ليهدو پيهدا
کېږت.
ددغههو پويههتنو د ځههواب دپيههداکولو لپههاره ،دبشههريت سههليم ع ههل
تاريخپوهن نه چ موخهه يه د ملتونهو او بشهريت پېژندنهه ده ،مرسهته
غواړت.
که تاري دپخوانيو نرر منلی واى .ه ه به داس واى چ :
 خههداى د خپلههو بنههدګانو ،دثههواب يهها ه ههه تههه د سههزا ورکولههو لپههارهناپليون واک ته ورساوه او د خپلو خدايي ارمانونو دسرته رسولو لپهاره
ي د ه ه د ارادې الريوونه وکړه .کهه دا ومنهل شهي ،ځهواب بهه بشهپړ او
څرګنههد و .ددغههه ځههواب لههه مخ ه بههه کېههداى شههو ،ويههل شههوى واى ،چ ه
ناپليون دخداى استازى ګڼل شوى واى ،او يها دغهه خبهره منهل شهوى نهه
واى ،وه ،خو ددغ مهودې پهه ټهول تهاري که د ه هو کسهانو لپهاره چه
دخداى په ارادې غوره ګڼل شوت دت ،هېس شل نه شته.
البته نهوې تاريخپوهنهه نهه شهي کهوالى  ،دې خبهرې تهه داسه ځهواب
ووايي. . .
نوې تاريخپوهنه ،ددې پويتنو په ځواب ک وايي :
 غواړت په دې پوه شهي چه دغهه خوځهون څهه دى ؟ د ه هه سهرچينچېرې دت ؟ او کوم قوتونه ددې پېښ الملونه شول ؟ نو واورت.
(( څلورلسم لويي خورا م رور او ظالم سړى و .ه ه ب سارې يهکل
مهشوق او هس داس وزيهران لهرل ،خهو د فرانسه واکمنهي يه سهمه
جوړه نه شي کړاى .د ه ه ځايناستي او ميهراث خهواره ههم خهورا ضههيف
خلل وو او ه و هم پر فرانس سمه واکمني نه شوه کوالى .ه وى ههم د
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ه ه په شان ځانتهه ګهران کسهان او مهشهوق لرله  ،خهو لهه دوى نهه پرتهه
داسه کسههان هههم چ ه کتابونههه يه ليکههل .داتلسههم پېههړ پههه پههاى ک ه
يوشههل تنههه پههه پههاري

که راټههول شههول او غږيه را پورتههه کههړل چه ټههول

انسانان برابره او خپلواکهه دت .او دهمهدې غهږ لهه برکتهه وه چه پهه ټولهه
فرانسه ک پېښ ه

خواته الړې چ خلکو ،ټولو يو بهل ډبهول او وژل

ي  .ډېرو خلکو يوبل او آن پاچا وواژه  ،پهه اوبهو که يه سهره ډوب کهړل
او څه وين چ توي نه شوې .په همدې وخت ک و چه پهه فرانسهه که
يو ناب ه پيدا شو .دا ناب ه ناپليون نومېده .ه ه هرچېرې او هرځاى ستر
برت ګټل  ،يهن ډېر خلل ي وژل .ه ه ډېهر خلهل وژل ،ځکهه چه ه هه
ډېر لوى ناب ه و .دا هېس څرګنده نه و چ ه ه ول افري اته الړ چ هلتهه
هم وژن وکړې او تر ه ه ک ه د افري ايهانو پهه وژلهو که بريهالی و چه
فرانس ته په رارسېدو سره ي ټولو ته امر وکړ چه ده تهه بهه غهاړه ږد
او ټولههو ه ههه تههه غههاړه کېښههوده .امپراتههور تههه پههه رسههېدو سههره ،ه ههه د
خلکو دوژلو په تکل ،ايتاليا ،پروس او اتري

ته الړ .هلتهه يه ههم ډېهر

خلهل ووژل .پهه روسههيه که هههم يهو ټولهواک و .دغههه ټولهواک الکسههاندر
نوميده .ه ه تکل وکړ چ په اروپا که امنيهت ټينهل کهړت ،نوځکهه لهه
ناپليون سره ونښت .د روسي ټولواک ناڅاپه ٠252کال که لهه نهاپليون
سره ملګرى شو ،خهو پهه  ٠2٠٠کهال که بيها سهره وران شهول .ه هوى بيها د
خلکو په وژلو پيل وکړ .ناپليون شپږسوه زريزه پو جهوړ او پهر روسهي
ي يرغهل وکهړ .مسهکو يه النهدې کهړ ؟ وروسهته بيها ناڅاپهه لهه مسهکوه
وتښتېد .او بيا ټولواک الکساندر د شتاين او نهورو پهه مشهوره  ،اروپها
د ه هه چهها پهه وړانههدې چه نهها آرامههه کهړې يه وه ،يهوه او متحههده کههړه . .د
نههاپليون ټههول پخههواني متحههدين ناڅاپههه ټههول د ه ههه ديههمنان شههول .دغههه
متحههدان د ه ههو قوتونههو پههه وړانههدې چ ه نههاپليون بيهها نههوت ميههدان تههه
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راوسههتي و ،ودريههدل .متحههدينو نههاپليون تههه مههات ورکههړه او پههاري

تههه

ورننوتل او النهدې يه کهړ .ه هوى نهاپليون لهه پادشهاهن نهه الس پهه سهر
کېدو ته اړ کړ او پرته له ه ه چ له ه ه نه د ټولواکن ويهاړ واخلهي  ،پهه
ډېر درناوت ي د ايلبو جزير ته تبهيد کړ .ههوک ! سهره لهه ه هه چه 2
کالههه پخههوا او تههر دې نههه يههو کههال وروسههته  ،ه ههه ټولههو داړه مههار اويههاغي
ګاهه ،خو بيا ي هم دغه راز درناوت کاوه .تر ه ه وروسته  ٠2لهويي چه
ال تراوسه فرانسويانو او د ه و متحدينو پر ه ه ملن ې وهل او خنهدل
ي  ،د فرانس پادشاهن ته ورسهېد .نهاپليون پهه داسه حهال که چه د
خپههل پخههواني ګههارډ پههه وړانههدې اويههک توي هول  ،واک ي ه پههه رسههمي
توګههه پرېښههود او تبهيههد تههه الړ .تره ههه وروسههته پيههاوړت لههوړ پههوړې او
ځيرک ديپلوماتان ( پهه تيهره بيها تهاليران چه ځهانګړى واک يه تهر السهه
کړى و او د ه هه لهه برکتهه يه دفرانسه پهول الپسه پراخه کهړې) پهه
ويانهها ک ه ديههره شههول ،جرګ ه مرک ه ي ه وکههړې او ددې جرګههو مرکههو لههه
برکته ځېن وياړمن خلل نيکمرغهه او ځېنه بدمرغهه شهول .ناڅاپهه او
نېههږدې و چ ه دغههه ديپلوماتههان او واکمنههان سههره ولههوېږت او بيهها دې تههه
چمتو شي چ خپلو پوځونو ته ديهو بهل د وژلهو قومانهده ورکهړت .پهه دې
وخت ک و چ ناپليون له خپل يو ټولي پو سره بيا فرانسه تهه راغهي.
فرانسويانو چ تر اوسه ،له ه ه سره کرکه لرله ،سمدالسه ه ه ته غهاړه
کېښههوده  ،خههو متحههد شههاهان ددې کههار لههه املههه خوابههدت او بيهها ي ه لههه
فرانس سره جګړه پيل کړه .ستر ناب ه ي مات کړ او ه ه ي بيا ناڅاپهه
داړمههار وګاهههه او دالينهها جزيههرې تههه واسههتاوه .دغههه بدمرغههه تبهيههدت لههه
خپلو خپلوانو ،عزيزانو او له خپل ګران فرانس نه لرې په وچه ګهاګره
ک په کراره مړشو او ه ه لوى کارونه چ ده يه دکولهو ارمهان درلهود ،
خپلو راتلونکو نسلونو ته پرېښودل .په اروپا ک بيا ارتباع واکمنهه او
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ټولو شاهانو پر خپلو ولسونو ظلمونه پيل کړل.
کههه تاسههو دا فکههر وکههړﺉ چ ه دغههه ټههول خبههرې ،پههر تههاريخي پېښههو
ملن ې وهل دى ،تيروتلي ياستئ .بهرعک

ه هه څهه چه وشهول ،د ه هه

متناقضو او نا اړوندو ځوابونهو تهر ټولهو غهوره او ماليمهه څرګندونهه ده
چ تاري ليکونکو دخاطراتو دليکونکواو د خپلو ځهانګړو هېوادونهو
 ،د تههاري ليکونکههو لههه ليکنههو نههه را اخېسههت چ ه دنههوت ټههوليز تههاري
ليکونکي ي چ دفرهنل د تاري ليکونکي دى ،په خپلو کارونو که
وکاروت.
دغه شان ځوابونه ځکه عبي او ګنل برېښي چه نهوى تهاري لکهه
دکڼو په شان  ،ه و پويتنو ته ځوابونه نه وايي چ چا پويتنلي نه دت.
که تاري د خلکو او بشرت ټهولن دخوځهون انځهورول او سهپړل وت،
نههو لههومړنن پويههتنه چ ه ب ه ځوابههه پههاتېږت (البتههه چ ه ټههول خبههرې بههه
ناپوهېدونک پات شي) داده :
ه ه قوت چ ملتونه خوځون ته هڅهوت ،کومهه دى ؟ نهوت تهاري پهه
خورا لېوالتيا ددې پويتن پهه ځهواب که يها وايهي چه نهاپليون خهورا
نبوغ درلود او يا داچ  ٠٠لويي خورا م روره و او يها دا چه نهور بهل چها
او يا کوم ليکوال په خورا شوق همدا ډول کتابونه ليکلي دت.
داټههول کېههداى شههي سههم واى او کېههداى شههی و خلکههو د ه ههه منلههو تههه
چمتو واى  ،خوبيا هم چا داپويتنه نه ده کړې .دا خبرې به ه هه وخهت پهر
ځاى واى چ موږ ټول دخداى يو ډول دايمي قدرت ته قايلهه واى ،ه هه
قاد ر او ابهدت واکمهن خهداى چه خپهل بنهدګان تهل د نهاپليون  ،لهويي او
ليکواالنو له الرې اداره کوت ،خو ټول او تل دغه شهان واک نهه منهي ،نهو
لههه دې کبلههه مخکهه لههه دې چهه د نههاپليون  ،لههويي او ليکوالههو پههه اړه
وغږيههږو  ،بايههد ه ههه اړيکههي پيههدا کههړو چهه ددغههو کسههانو او ملتونههو
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دخوځون او غورځنګونو ترمنځ شته.
که د ابدت واک پرځاى کوم نوى واک رامنځ ته شي ،بايد دا څرګنهده
او يکاره کړو چ دغه واک او قوت څه شهي دى ،ځکهه دتهاري ټولهه پهه
زړه پورتيا په همدغه واک ک ن ښت ده.
تاري ګواک داس ګڼي چ دغه قوت ګواک شته او ه هه ټولهو تهه
څرګند دى ،خو له دې هيل سره سره که دتهاري دغهه نهوى قهوت څرګنهد
وګڼو او ه ه ومنو ،وى وګڼو ، .خو بياهم  ،ه ه څوک چ دتاري زيهات
کتابونه ولولي ،په غير ارادت ټوګهه پهه دې شهل که پيهدا کهوت  ،دغهه
قوت چ تاري ليکونکي ي هريو په خپل ډول تهبيروت ،په پوره توګه
ټول وپېژني.
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5
ه ه قوت چ خلل خوځوت کوم دى ؟
خاطره ليکونکي او ه ه کسان چ جال جال د ملتونو تاري ليکهي ،
دملتونهههو دخوځهههون دغهههه قهههوت  ،ه هههه واک ګڼهههي چههه پهههه اتالنهههو او
پادشاهانو ک ن ښتي دت .د ه هو دپېژنهدن او وينها لهه مخه تهاريخي
پېښ يوازې او يوازې دځهانګړو کسهانو لکهه نهاپليون يها الکسهاندر او
په ځانګړت توګه د ه و کسانو ارادې او تکل پهورې اړه پيهدا کهوت چه
دغه مورخين د ه و په اړه ليکن کوت.
د ه ههه قههوت پههه اړه چ ه دغههه خوځههون رامههنځ تههه کههوت ،د مورخينههو
ځوابونه به په دې شرط  ،د منلو وړ وت ،چ هره پېښه د يو جال مور له
خوا راسپړل شي ،خو که همدا چه د بېالبېلهو ملتونومهورخين ،چه لهه
بېالبېال نررونو له مخ پطښو ته ګورت ،د ه وى ځوابونه بهه مهنهی او
ارزيت ونه لرت ،ځکه د ه وى هريو نه يوازې هره پېښ تهه ،دجهال نرهر
لههه مخه ګههورت بلکه پره ه پېښه دبېلههو نررونههو لههه مخه  ،ه ههه هههم
متضادو نررونو له مخ پوهېږت ،يو مور داس چه دا ټهول پېښه
د نههاپليون د واک زيږنههده ګڼههي ،بههل بيهها وايههي چه دا هرڅههه د الکسههاندر
ارادې پورې اړه لرت او درېيم تن بيا ه ه دبل چها تکهل پهورې تهړت .ددې
سربيره دغه ډله تاري پوهان آن د يوازيني قدرت دسهرچين پهه اړه سهره
يو الس او هم انده نه دت.
تييههر ،چهه د نههاپليون پلههوت دى وايههي چهه د نههاپليون واک د ه ههه
پرنبوغ رحم او خواخوږ والړ دى .النفرى ،چ جمهورت انده دى وايهي
چ د ناپليون واک د خلکو په دوکو او غولولو چورلي .پهه دې ډول دغهه
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تاريخي پوهان د يوبل روايت ناسم ګڼي او له ه ه سره هممهاله د پېښهو
د رازېږدونکو قوت مفهوم هس اپلت بهولي او دتهاري غهوره پويهتن
ته هېس ځواب نه وايي. . .
داس برېښي ،د ټوليز تاري ليکونکي چ د ټولو خلکو او ملتونهو
له پېښوسره اړوند دت ،دپېښو دخوځون دقوت او د ه هو دسهرچينو پهه
اړه دځههانګړو مورخينههو دنرههر پههر نههاحق والههي پههوهېږت .ه ههوى اتههالن
اوټولواکان دتاريخي پېښو خوځونکي نه ګڼي بلک ډېر نور عوامهل او
پېښ ددغو پېښو د منځ تهه راتهل عوامهل بهولي .دغهه ډلهه مورخهان پهه
جګړه ک ديوه ملت دبرت يها مهات المهل نهه ديهوه تهن د کهړو وړو او واک
اغيز بلک د ګ شمېر خلکو دمت ابلو کړو وړو اغيز ګڼي.
ددغههو نرريههاتو لههه مخه دتههاريخي څېههرو واک چه پههه خپلههه د نههورو
ډېههرو قوتونههو محصههول دى ،نههه شههو کههوالى ،ه ههه څههه وګڼههو چه خپلههه د
نورو پېښو سرچينه ده ،خو ددې سره سره د ټوليز تاري زياتره ليکوال،
دواکمن او ټولواک قوت ،ه ه المل ګڼي چه پهه خپلواکهه توګهه پېښه
رامنځ ته کوت . . .د ه و داند لهه مخه کهه يهو ځهاى تهاريخي شخصهيت د
خپله ه زمهههان زيږنهههده دى او د ه هههه واک دبېالبېلهههو پېښهههو يهههوازينن
سرچينه ده ،خو بل ځاى د ه ه د واک سرچين  ،پېښه دت  .د سهارت پهه
توګههه ګروينههوس يهها شلوسههر او نههور کلههه هڅههه کههوت دا ثابتههه کههړت چ ه
نههاپليون د  ٠22۳کههال دان ههالب ،د ه ههه ان ههالب او نههورو پېښههو زيږنههده
دى ،کلههه بيهها وايههي چه د ٠۳٠5کههال جګههړه او ځېنه نههورې پېښه چه د
دوى له خيهال سهره برابهرې نهه دت ،يهوازې او يهوازې د نهاپليون د ناسهمو
کړو او ارادې زيږنده او آن دا هم وايي چ په ٠22۳کال ک داندېښهنو د
ودې مخنوى هم د ناپليون کار و .له يوه پلوه نهاپليون دان هالب د زمهان
زيږنده او د ه ه نه جال کېدونک برخه وه او له بله پلهوه هماغهه نهاپليون
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او د ه ه واک ان الب ،ان البي اندېښن او ه ه پورې اړونهد افکهار لهه
منځه وړت دت.
دغههه عبي ه ضههد او ن ههيض افکههار کومههه تصههادفي خبههره نههه ده ،نههه
يوازې هره شېبه له دغه شان ورته پېښو سره مخام کېږو بلک د ټوليز
تاري دليکونکو ،سپړن په پرله پس توګه له همداس ضد او ن هيض
افکارو نه جوړ دت .ددغو مورخينو د ضهد او ن هيض خبهرو دپيهدا کېهدو
علت دادى چ دوى کله په څېړنه پيل کوت ،نوچارې ي په نيمهايی که
پاتيږت.
که دغه پېښ د څو قوتونو د ګ و کړو وړو زيږنده وت ،دت ته اړتيها
ده چ د ه و ټولو ون ه په پام که وسهاتي او پهايل تهه ورسهېږت ،خهو د
ټههوليز تههاري ليکههونکي هېڅکلههه دغههه ټکههی تههه پههام نههه سههاتي او دې تههه
اړوزت چ د خپلو چارو دپهايلو لپهاره کهوم بهل څرګنهد قهوت پهه پهام که
ولرت.
دځانګړت تهاري ليکهونکي  .د ٠2٠5کهال دجکهړې او پهه فرانسهه که
دبههوربن  ،د کههورنن دبيهها واک تههه رسههېدو پههه اړه دا پههه ډاګههه ليکههي او
ه هههوى ټههههول دغههههه پېښههه د الکسههههاندر د ارادې زيږنههههده بههههولي ،خههههو
ګيرونيوس ،چ څېړن يه ټهوليز تهاري پهورې اړه لهرت  ،هڅهه کهوت دا
ثابتهههه کهههړت چهه د ٠2٠۹کهههال جګهههړه او واک تهههه د بهههوربن د کهههورنن پهههه
راسههتنېدو کهه  ،نههه يههوازې د الکسههاندر بلکهه پههه دغههو چههارو کهه د
شتاين ،ميتيرني  ،مېرمن دوستايل  ،تاليران ،فيخته  ،شهاتوبريان او
نورو ارادې هم اغيهز او ونه ه لرلهه .دا يهکاره ده چه مورخينهو دا چهارې
دالکساندر ارادې پورې تړل ګڼل دت. . .
کليوال چ دباران دپيدا کېدو دالملونو تصهور ههم نهه شهي کهوالى،
کله چ دباران د وريدو يا دآسمان دشنه کېدو هيله لرت ،وايي:
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 با د وريځ راوړت دت يا بهادونو وريځه خهورې کهړې دت .د ټهوليزتاري مورخين کټ کټ همداس دت .يو نيم وخت کله چ د ه هوى نرهر
سره برابره وت  ،وايي چ واک دپېښو زيږنده دت .
درېيمه ډله تاري ليکونکي چ دفرهنل څېړو نوم ي ګټلی دى ههم
دهماغههه ټههوليزو تاريخپوهههانو پههه الره تللههي دت .دغههه ډلههه کلههه ناکلههه
ليکوال او يځ ه هه قهوت ګڼهي چه د ټولهو پېښهو دپېښهېدو سهرچينه
دت ،خههو ه ههوى پېښههو تههه چههور پههه بههل ډول ګههورت .ه ههوى دغههه قههوت
دفرهنل په نامه يادوت او ه ه د متفکرينو د اندېښنو زېږنده ګڼي.
دفرهنل څېړو تاري ليکونکي ،د خپلو پخوانو تاري ليکونکو په
څېر دت ،ځکه که تاريخي پېښ په دې ډول وڅېړل شي چه دې يها ه هه
چا داس وکړل او ه س ي وکړل .ول نه شو کوالى ووايو چ ه ه بل
بيا داس يه ه س وکړل ،يا ه ه بل کتابونه وليکل ؟
دغههه مههورخين د ه ههو ب ه شههمېره سههترو عواملههو نههه چ ه دغههه ژونههد
پېښ بدرګه کوت ،يوازې ع لي او فکهرت عوامهل غهوره کهوت او وايهی
چ همدا دپېښو عوامل دت ،خو د دوى د ټول زيهار سهره سهره چه دوى
ي ددې لپاره ګالي تر څو ثابته کړت چ دپېښو رامنځ ته کېهدو عوامهل
د ليکوالو او متفکرينو او د ه و دهڅو او هاند زېږنده دت ،د څه مودې
وخت په تېريدو سره دا څرګندېږت چ دڅهو تنهو متفکرينهو هنهي هڅهو
او دملتونو تر منځ څه اړيکي شهته دت ،خهو پهه ههېس ډول دا دمنلهو نهه ده
چ د متفکرينو هڅ د خلکو د کړو وړو الريوونه کوت.
او يا کهه د فرانسه دان هالب به رحمه وژنه  ،د ه هه تفکهر زېږنهده
وبلههل شههي ،چ ه دانسههاني ح وقههو د برابههر او وروګلههو غويههتنه ي ه
کوله. . .
خو بيا هم که دغه ټول ژوند او خورا هر اړخيز عوامل چه ډېهر زيهات
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هم دت  ،غوره وګڼو او دا ومنو چ د ملتونو دخوځهون الريهوونه  ،ه هه
مرمههوز او ناڅرګنههد قههوت دى ،چهه تفکههر نههومېږت ،دتههاري اساسههي
پويتنه بياهم ب ځوابه پاتېږت .يا داچ د شاهانو د واک المل او دليهل
چ تر دې دمخه ي يادونه وشوه او يا د مشاورينو او نهورو اغيهز چه د
ټوليز تاري ليکونکو رامنځ ته کړت ،دتفکره ه نوى قوت رامهنځ کهوت
چ له پرګنو سره ي اړيکي څرګند نه دى.
خهههو دوى مخکههه لهههه دې چههه د ټهههوليز تهههاري ليکهههونکي او نهههور
مشههاورين د ه ههه يادونههه کههړې وت ،داندېښههن ه ههه نههوى قههوت چ ه لههه
پرګنو سره ي اړيکي ال څرګندې هم نه دت ،ورزياتېږت.
دا حق لرو تصور وکړو چ ناپليون دا واک درلود او وې کهړاى شهول
چ ځېن پېښ او چارې تر سره کړت ،خهو لهه يهو څهه مهودې تهر تيريهدو
وروسههته دا تصههور هههم کههوالى شههو چ ه د نههاپليون واک لههه ځېنههو نههورو
الملونوسره وکوالى شول ځېن سترې پېښ رامنځ ته کهړت ،خهو څنګهه
کوالى شو دا ومنو چ

(( ټولنيز قرارداد)) کتهاب ددې المهل شهوى وت

چ فرانسويان دې يو بل ډوب کړت .دا ناشون ده چ ددغهه نهوت قهوت
او پېښو ترمنځ پر اړيکو ب دليله پوه شو.
بېشکه چه د ټولهو ه هو کسهانو تهرمنځ چه پهه يهوه زمانهه که ژونهد
کوت ،اړيکي شته دت ،نو له دې کبله د پوههانو او متفکرينهو د هلوځلهو
او د ه هههو دهممههههالو تهههاريخي غورځنګونهههو تهههرمنځ د اړيکهههو مونهههدل
ناشون خبره نهه ده .دا اړيکهي کهټ مهټ همهاغو اړيکهو تهه ورتهه دت لکهه
دبشههرت غورځنګونههو او سههوداګرت ،هنرونههو ،کرکيل ه او نههورو تههرمنځ
اړيکو ک ولټول شي ،خو دا چ ول دفرهنګي تهاري ليکونکهو لپهاره
د خلکههو هنههي هله ځله دتههاريخي غورځنګونههو علههت يهها انځههورونکي
برېښي ؟ د پوهېدو وړ نه دت .د مورخينو دغه پايله کهوالى شهو ،داسه
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راوسپړو:
 -٠تاري ليکنه د پوهانو کهار دى او ه هه طبيههي او يهه برېښهي چه
خپل ټوليز دريځ د ټهول بشهريت دخوځهون بنسهټ او دغورځنهل لمسهون
وګڼههي .هماغههه شههان چ ه سههوداګرو ،بزګرانههو اوپوځيههانو تههه دا طبيهههي
اويه برېښي چه خپله هله ځله همداسه وګڼهي( خهو دا ځکهه داسه
کيداى نه شي چ سوداګر اوپوځيان تاري نه ليکي).
 -5دا چه مهنههوت هله ځله  ،يهوونه او روزنههه ،تمههدن  ،فرهنههل او
اندېښههنه ،داس ه ناڅرګنههده او ناسههپړل شههوت مفههاهيم دت چ ه پههه خههورا
آسانن د ه و تر سيورت الندې کېداى شي دهر نرر دتاييد لپاره داسه
کلم او مفهاهيم وکهارول شهي چه تهر دې ال جهړې او ناڅرګنهد دى ،او د
ه و په کارونو سره هر څوک کوالى شي  ،د خپلو موخولپاره پهه آسهانن
کلمات پيدا کړت ، .خو که ددغه راز تاري له ځانګړت ارزيت نه تيرشهو
(کېداى شي ه ه څه او يا دچا لپاره په کار وى) دفرهنل تاريخونو چ
ټههوليز تاريخونههه ،ور تههر ورځهه ه ههو تههه لېوالتيهها يههکاروت ،ددغههو
ځانګړتياوو درلودنکي دت چ مذهبي ،فلسفي او سياسي ،يهوونځي
دپېښو اوتاريخي خوځون اللي الملونهه ګڼهي اوبيها ه هه پهه خهورا ځيهر
څېړت ،خو ههر وار چه کومهه ريهتين تهاريخي پېښه لکهه د  ٠2٠5کهال
جګههړه وڅېههړت .ه ههه به ارادې د قههدرت زيږنههده بههولي .دسههارت پههه توګههه
ه وى دغه جګړه په ډاګه د ناپليون د ارادې زيږنهده شهمېرت .د فرهنګهي
تاري ليکنه  ،تاريخپوههان ،به لهه ارادې خپهل ضهد خبهرې کهوت او دا
ثههابتوت  ،ه ههه نههوى قههوت چ ه دوى خپلههه دتههاريخي پېښههو دشههنن او
سپړن لپاره موندالى دى .دتاريخي پېښو دڅر ګندو ن او شهنن تهوان
نه لرت او د تاري دشنن او سپړن  ،يوازينن وسيله هماغه څه  ،يهنهي
ه ه واک دى چ دوى ګواک نه مانه.
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۹
لوکوموتيف روان دى .پويتنه کېږت چ د ه

دخوځېدا المهل څهه

شي دى؟ کليوال وايي چ ه ه شيطان خوځوت .بل وايي چه اورګهاډت
ځکه خوځېږت چ د ه هه دتهل څرخونهه خهوځي او درېهيم ټينګهار کهوت
چ د ه ه دخوځېدا المل ه ه لوګی دى چ باد ي له ځانسره وړت.
دکليوال خبره څهوک هسه پهه سهادګن ردولهی نهه شهي ،ځکهه د ه هه
ه ه په پوره توګه ه ه مل ده .ددې لپاره چ څوک د ه هه خبهره رد کهړت
 ،يا بايد دا ثابته کړى چ شيطان نه شته او يا کوم بل کليوال ه ه تهه دا
په ډاګه څرګنده کهړت چه اورګهاډى نهه شهيطان بلکه جهرمن چلهوونکی
چلوت .يهوازې د ع ېهدې ددغهه ،تضهاد لهه پېدايښهت نهه دا څرګنهدېږت،
چ دواړه تيروتلي دت ،خهو ه هه چها چه د اورګهاډى د ګرځېهدو المهل د
ه ه څرخونه ګڼلي ،په خپله تيروتنه خپله پوهېږت  ،ځکه که ه هه پهه دې
اړه خپلو څېړنو تهه دوام ورکهړت ،دڅرخونهو دخوځېهدو المهل لټهوت  ،تهر
ه ه چ په وروستي دليل ،يهن دبخار په خوټيدا پوه نهه شهي ،ه هه بهه
دا حق ونه لهرت چه د الملونهو دلټولهو نهه الس پهه سهر شهي او ه هه چه د
ارګاډت دخوځون المل ه ه لوګی چ شاته درومي ګڼلی  ،ه ه چه کلهه
دڅرخونودليل ناسم ليدلی دى ،بله لومړنن نښه لوګی يه چه ليهدلی،
هماغه ي دخوځېدا المل بللی دى.
ه ههه يههوازيني مفهههوم چه د اورګههاډى دخوځېههدا مفهههوم يه څرګنههد
کههړت ،د ه ههه قههوت مفهههوم دى چهه اورګههاډى لههه ټههوليز او ليههدونکي
خوځون سره برابر وت.
ه ه يهوازينی مفههوم چه د ه هه پهه مرسهته کېهداى شهي د ملتونهو د
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خوځېدا المل څرګند شي ،ه ه د ه ه قوت دمفهوم سپړنه ده چ د ټهول
ملت دخوځون دمفهوم سره برابروت.
خو بېالبېل تاري ليکونکي ،هريهو دخوځېهدا المهل بهل قهوت ګڼهي .
داس ده چ هر يو له يو بل نه  ،نه يوازې ډيهر تهوپير لهرت بلکه پهه ههېس
ډول دليههدونکي اوڅېړنه وړ خوځههون سههره برابههر نههه دت .يههوه ډلههه داس ه
قوت مني چ داتل په جوهر ک ن ښتي وت .لکه کليوال چه د ارګهاډت
خوځوونکي ،شيطان ګاهه .بل بيا لکهه د ه هه چها پهه شهان چه دارګهاډت
المل چورلېدونکي څرخونه ګڼل دانسانانو خوځون له يهو بهل قهوت سهره
تړلی بولي ،بله ډله بيا د بشر د خوځون المل کوم بل قوت ګڼي ،ه هه ههم
د ه ه چا په شان چ له ارګاډت نه پورته کېدونکی لوګی ،اللي عامهل
ګاهه.
تههر ه ههه پههورې چ ه دځههانګړو شخصههيتونو تههاري ليکههل کېههږت ،دا
مهمه نه ده چ ه ه سزار ،که اسکندر ،لوتر و يا ولتر  ،د ټولو خلکو او
يا نه د ټولو خلکو تاري  ،يهن د ه و ټولو خلکو تاري چ دپېښهو پهه
پېښههېدو ک ه ي ه ون ه ه لرلههه ،هههرو مههرو بههه ځههانګړو کسههانو تههه دا ويههاړ
وربښل کېږت چ نور خلل ي يو ګ ارمان تهه د رسهېدو لپهاره سهره يهو
کړت دت .او تار ي ليکونکو تهه پهه دې اړه يهوازې يهو مفههوم يهه څرګنهد
دى او ه ه قدرت يا واک دى.
دغهه مفهههوم يههوازينن وسهيله ده چه د ه ههه پهه مرسههته کههوالى شههو د
تاري ه ه شهان شهننه وکهړو چه زمهوږ زړه غهواړت او هره هه څهوک چه
دغه وسيله ماته کړت يا ي راپرزوت ،لکهه ه هه شهان چه باکهل ،دا کهار
وکړ .ځکه ه ه دتاري په څېړنه ک بله الره غوره نه ګڼله  ،ځان بهه د ه هه
د جوړېدو له وروستي ارمانه نه ب برخ کوت.
دتاريخي پديدو د سپړن لپاره دقدرت دمفهوم د هرو مهرو کهارولو
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شاهد ،په خپله د ټوليز او فرهنګي تاري ليکونکي دت  ،دوى د قهدرت
د مفهوم د نه منلو او ناسم ګڼلو سره سره  ،بيا ههم ههره شهېبه لهه ه هه ګټهه
اخلي.
دتهاري پوههه پههه بشهرت چههارو که  ،دپيسهو دلههوټ او سهکو د چلنههد
بهېر ته ورتهه دى .د تهاريخي شخصهيتونو ځهانګړى ژونهد ليهل ود ه هو
دسکو ځانګړت تاريخو ته پهات کېهږت .ه هه(پيسهي) ههر ه هه پهورې پهه
کرار او قناعت بښوونکي توګه ،چلېهږت ،خپلهه دنهده سهرته رسهوت  ،نهه
يههوازى تههاوان ي ه چاتههه نههه رسههېږت ،بلک ه ګټههه هههم لههرت ،چ ه د ه ههو د
زيرم يا پشتوان پويتنه رامنځ ته شوت نه وت.
تههر ه ههه چه د پېښههو پههه پېښههدو که د اتههل د ارادې المههل پسه ونههه
ګرځو ،د تيير ( يو مور ) تاري به په زړه پهورې او روزونکهی او آن چه
شههاعرانه او خههوږ راتههه برېښههي ،پههه عمههدې توګههه  ،همههدا چ ه د کاغههذت
پيسههو د الههليت خبههره رامههنځ تههه شههي او يهها داچهه ه ههه څنګههه اسههانه
جوړېږت ،يا داچ ه ه ډېهرې او ژرجهوړېږت ،يها د ه هه دچلېهدو لپهاره د
زرو زېرمهههه او تضهههمين پهههه کهههار دى - ،نهههو پهههه همهههدې توګهههه ددغهههه راز
تههاريخونو د ريههتينن ارزيههت پوهېدنههه ځکههه ګرانههه ده ،ه ههه هههم لههه دې
کبلههه چ ه ب ه شههمېره ليکههل شههوت دت ،او يهها لههه دې کبلههه چ ه څههوک لههه
سادګن نه دا پويتنه کوت چ ناپليون په کوم قوت وکوالى شول ،دغه
چارې ترسره کړت ؟ نو هر څه تر شهل النهدې راځهي ،يهنه داچه خلهل
غواړت خپل کاغذت پيس په سوچه زرو بدل کړت.
د ټوليز او فرهنګي تاريخونه ليکوال ،ه و کسهانو تهه ورتهه دت چه
دپيسو دسکو په ب ارزيتن پهوه شهوت دت او غهواړت لهه سهپل او کهم
ارزيت فلزه چ رنل ي طهال تهه ورتهه دى سهک جهوړې کهړت .د ه هوى
سک په ريتيا هم دفلز غږ لرت ،خو له همدې غهږ اوشهرنګا پرتهه بهل څهه
52٠2

نه لهرت .کاغهذت پيسه کېهداى شهي نهاخبره کسهان وغولهوت ،خهو فلهزت
جهلي سک له غږه پرته بل څه نهه لهرت .ههېس څهوک بهه ونهه شهي غولهولي.
هماغهه شهان چه سهره زر ه هه وخهت سهره زر دت چه نهه يهوازې د راکهړې
ورکړې بلکه دځېنهو نهورو شهيانو دجوړولهو لپهاره کهار تهرې واخېسهتل
شي ،د ټوليز تاري ليکونکي هم ه ه وخهت هيلهه منهد دت چه وکهوالى
شي دتاري اساسي پويتن ته ځواب ووايي او ه ه پويتنه داده:
 واک څه شی دى ؟دې پويهتن تههه  ،د ټههوليز تههاري ليکونکههو ځههواب چههور ناسههم دت او
دفرهنګي تاري ليکونکو خو په پوره توګه له ه ه نه م اړوى او دنورو
پويتنو په ځوابونو اخته دت .لکه ه ه شان چ سرو زرو ته ورته جهوړې
شوې جهلي سک يوازې د ه و کسانو ترمنځ چ يا ي سره جهوړه کهړت
وت او يا دسهرو زرولهه ځانګړتيهاوو سهره آشهنا نهه وت  ،دګټه او راکهړې
ورکههړې وړ وت ،هماغههه شههان ده چ ه د ټههوليز تههاري اودفرهنګههي تههاري
ليکونکي ،تاري چ اساسي پويتن ته ځواب نه لرت ،يوازې د خپلهو
ځانګړو موخو لپاره چ د لن موديزو سکو په شهان  ،لنه مهوديزه وت ،
ياپه ځينو پوهنتونونو ک او يا هم د ه

ډل لوستونکو په کهار راحهي

چ د دوى په وينا دغوره کتابونو په لټه وت.
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همدا چ تهاري  ،دپخوانيهو لهه دغه ع ېهدې نهه سهترګ پته کهړې
چ لوى خداى ملت  ،د ه ه شاه د ارادې تابن کړى دى چه دده سهيورى
او استازى ګڼل کېږت ،نو که له دغو الندنيودوو تګلورو نه لږترلهږه يهوه
غوره نه کړت ،له ستونزو نه پرته به آن يو ګام هم وړانهدې وا نهه اخېسهتي
شي:
يا بايد دپخوانو په شان ټول چارې د خداى د ارادې زيږنهده وبهولي
او يا په ځانګړت توګه د ه ه قوت سهپړنه او شهننه وکهړت چه دتهاريخي
پېښو دپېښېدو المل دى او ه ه واک نومېږت.
پخههواني باورتههه ورسههتنېدل ځکههه ناشههونی دى چ ه ع يههده (ګههروه )
شړيدل او اعت اد سست شوى دى ،ه ه ګرانه خبره برېښهي  ،نهو لهه دې
امله دې ته اړتيا ليدله کېږت چ د واک شننه او سپړنه وشي.
نههاپليون فرمههان ورکههړ چ ه پههو راټههول او جګههړې تههه الړ شههي ،ددې
فرمانونو تصور موږ ته دومره عادت خبره برېښي او موږ له ه
دې ک

سهره تهر

رږدت شوت يو ،که دا پويتنه چ وله شهپږ سهوه زره پوځيهان

جګړې ته ځي او يا ناپليون خبرې وکړې ،موږ ته ب مهنی يهکارت .ه هه
د واک خاوند و او هر فرمان به ي چ ورکاوه ،ه ه به سمدالسهه ترسهره
کېده.
دا ځواب بهه ه هه وخهت قناعهت بښهونکی واى ،کهه مهوږ پهه دې بهاور
لرالى چ ټول واک ده ته خهداى وربښهلی دى ،خهو کهه مهوږ کهوم بهل نرهر
وړاندې کړو  ،نو دې ته به اړ شو چ ووايو ،څنګه او وله يهوتن کهوالى
شول ،پر نورو دومره واک ولرت ؟
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دا واک نههه شههي کېههداى ه ههه مخههام جسههمي واک واوسههي چ ه يههو
زورور ي پر کمزورت لرت ،ددې واک بنسټ ه ه څه ههم نهه شهي کېهداى
چه ځېنه سههاده مههورخين ،ه ههه د روحههانيونو واک او السههبرت پههه نامههه
يادوى.
دغههه مههورخين وايههي چ ه تههاريخي مخههورې څېههرې  ،ه ههه ځههانګړت
انسانان دت چه د سهتر او لهوړ روا او چاتهه نها ورتهه ځيرکتيها خاونهدان
دت .ددوى دغه څه نبهوغ نهومېږت .ه هه دهمهدې ځانګړتيها املهه تهر نهورو
لوړتيا لرت دا هم نه شي کېداى ومنل شي چه د واک بنسهټ پهر روحهي،
اخالقي لوړتياوو والړ دى ،په تيره بيا ددغه شان اتالنو لکهه د نهاپليون
چ د روحي-اخالقي ارزيتونو په اړه يه ههم ډېهرې پويهتن به ځوابهه
پات دت.
تاري موږ ته دا هم څرګندوى ج څلورلسم لويي او ميترني چ پهر
ميليونونههو ميليونونههو وګههړو يهه واک چلههولی دى ،نههه يههوازې روحههي
لوړتيهها نههه لرلههه ،بلک ه لههه اخالقههي پلههوه هههم د خپلههو ميليونونههو تههر الس
الندې سرتيرو له هر يو نه کمزورى وو.
که د واک سرچينه نه د واکمن په بدني قهوت او نهه د ه هه پهه روحهي-
اخالقي حالت ک ن ښت وت ،نو دا په ډاګه څرګنده ده چ ه هه بايهد د
واکمههن او دده تههرالس النههدې پرګنههو تههرمنځ پههه اړيکههو که چه دى پههرې
واکم دى ،ن ښت وت.
دح وقهو علههم لکههه د ه ههه لههراف پههه څيههر چه واک تههه د سههرو زروپههه
سترګه ګورت او وعده کوت چ ه ه به په سوچه زرو بهدلوت ،د واک پهه
اړه هم دې ته ورته فکر کوت .
واک دپرګنو ه ه ډله ايزه اراده ده چ د ه و په مخهام  ،بهراال او يها
خاموشه خويه ،د ه و غوره شوت حکومت ته ورلېږدول شوې دى.
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دح وقو په علم ک چ د دولت او قدرت د جوړيهت پهه اړه لهه خبهرو
اترو او داليلو برابر شوى دى .آن که ددې کار کېدل هم شوني وت ،هر څه
څرګند دت ،خو کلهه چه د دولهت او واک مفهاهيم دتهاري پهه اوږدو که
څېړل کېږت ،بيا خبرې جړې او سپړن ته اړتيا لرت.
دح وقو علم دولهت او واک تهه پهه ه هه سهترګه ګهورت لکهه پخوانيهو
چ اور ته کتل ،يهن يهو مطلهق شهي تهه ،خهو دتهاري لهه نرهره دولهت او
واک داس پديدې او پېښ دت لکه زمهوږ د زمهان يهو فزيکپهوه لپهاره
چ اور نه دطبيهت قوا بلک يوه پېښه او پديده ده.
دتههاري او دح وقههو دعلههم دتههوپير پههر بنسههټ دى چهه دح ههوق علههم
کېداى شي وکوالى شي  .په هر اړخيزه توګه دا څرګنهده کهړت چه ددغهه
علم له نرره واک څنګه ټينل شي او واک څه شهي دى ،د همهدې ح وقهو
دعلم پر بنسهټ دى ،چه ح هوق ،د وخهت لهه اړيکهو خپلواکهه دى ،خهو د
زمههان پههه اوږدو که د واک دبههدلون د مهنههی پههه اړه دتههاري پويههتن به
ځوابه پاتېږت.

که واک د خلکوه ه ډله ايزه اراده ده چه واکمهن تهه يه ورلېږدولهی
دى ،ايا پوګاچوف هم د خلکو اسهتازى دى ؟ کهه پوګهاچوف د خلکهو د
ارادې اسهههتازى نهههه دى ،نهههو لهههومړى نهههاپليون څنګهههه د خلکهههو د ارادې
استازى دى ؟ ول درېيم ناپليون چ بولوني په سهيمه که ونيهول شهو،
شوکمار او جاني وګڼل شو اوبيا وروسته ه هه کسهان جهاني او شهوکمار
وګڼل شول چ دى ي نيولی و ؟
ايا په دربارت ان البونو ک چ دوه درې تنه ي سهرته رسهوت ،ههم د
خلکو اراده  ،نويو څېرو ته ورلېږدول کېږت ؟ ايا په نړيوالهو اړيکهو که
د ملتونو حهق ،السهبرو واکمنهو تهه ورلېهږدول کېهږت ؟ ايها د  ٠252کهال د
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راين د اتحاد د غړو هېوادونواراده ناپليون ته ورلېهږدول شهوې ده ؟ آيها
پر  ٠25۳کال ک چ زموږ پو  ،د فرانسي پلوت شو او دواړه د اتهري
په وړانهدې ودرېهدل ،د روس د ملهت اراده نهاپليون تهه ورولېږوله شهوه.
دې پويتنو ته درې ځوابونه لرو:
 لومړت  ،بايددا ومنو چ د ملت اراده تل ب له هر ډول شهرايطو اوحاالتو پرته ،ه و واکمنو ته چ ملت ځانته غوره کړت ورلېږدول کېهږت
او د نوت واک پيهدا کېهدل او لېږديهدلي واک پهه وړانهدې دريهدل  ،بايهد
دريتني واک په وړاندې تيرى وبلل شي.
دويههم ،يهها بايههد دا ومنههو چ ه د خلکههو اراده واکمههن تههه دځههانګړو او
څرګندو شرايطو له مخ ورلېږدول کېهږت او دا خلکهو تهه څرګتهده کهړو
چ پر واکمن دهر ډول داس زور راوستل او د ه ه داس مخنهوت چه
د ه ههه د واک د راپرزيههدو المههل شههي ،لههه دې کبلههه چ ه واکمنههو د واک
دلېږدولو شرايطو سم مراعات کړى نه دى.
 -۹يا داچ :
يا دا که دا ومنو چ د خلکو اراده واکمن تهه دشهرايطو پهر بنسهټ ور
لېههږدول کېههږت ،خههو دغههه شههرايل يههکاره او څرګنههد نههه دت ،او د ګڼههو
واکونو پيدايښت  ،د ه وى مبارزه او پرزيهدل  ،يهوازې لهه دې املهه دى
چ ه دولههت لههه يههوې ډل ه نههه بل ه ه ه تههه د ارادې پههه لېږدولههو ک ه پههر
ناڅرګندو او ناپېژندل شويو شرايطو څارنه لرله ،خهو پهه سهمه توګهه يه
مراعات کړې نه ده.
تاريخپوههان د درې الهولو لهه مخه لههه دولهت سهره د خلکهو اړيکههي
سپړت.
داس برېښي ،چ يوه ډله تاريخپوهان ،يوازې دسادګن له مخ د
قههدرت پههه مهنههی پههوه شههوت نههه دت  .يهنههي هماغههه د مخههورو او تههاريخي
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شخصيتونو د ژوند ليکونو ليکهوال او ه هه چه د يهوه هېهواد تهاري لهه
نورو ه و نه جال څېړې ( ه ه څه چه مخکه مهوږ پهرې وغږيهدو ) .دوى
په دې باور دت چ د خلکو ډله ايزه اراده له کومه شهرط پرتهه  ،تهاريخي
شخصههيتونو تههه ورلېههږدول کېههږت او لههه دې املههه د ليکن ه پههه لههړ ک ه د
واکمههن د انځورولههو پههه وخههت کهه  ،داسهه تصههور کههوت چهه مطلههق،
يهوازينی ،ريهتيني واک لهه ه هه سهره دى ،او ههر ه هه څهوک چه دده پهر
وړاندې د دريدا تکل وکړت ،ه ه واک نه واک بلک د واک ديمن او را
پرزيدونکي او ياغي دى.
د ه و نرريه ،دتاري دلومړنيو آرام وختونو لپاره وړتيا لرت ،خهو د
ه و دغه نرر د ملتونو له شخړو  ،جنبالونو او کړکيچ نه په ډکو پړاونو
ک ه چ ه هممهالههه څههو بېالبيههل واکونههه رامههنځ تههه کېههږت او ديههو بههل پههه
وړاندې درېږت  ،دا عي لرت چ ( دسارت په توګهه ايګيتميسهت ( ه هه
تاري ليکونکي چه واک د بهورين دکهورنن حهق ګڼهي ) هڅهه کهوت  ،دا
ثابتههه کههړت چهه د کونوينههت  ،ديريکتوريهها او بناپههارت د حکومتونههو
واک ،له راپرزونکو او شهوکمار واکونهو نهه پرتهه بهل څهه نهه وو .دغهه راز
دجمهههورت غويههتونکو او بناپههارت تههاري ليکههونکي هههم هڅههه کههوت دا
ثابته کړت چ يهوازې کنوانسهيون قهانوني او ريهتيني واک و او بهل بيها
هڅه کوى چ امپراتهورت ريهتيني واک و او پهات نهور د واک ديهمنان
او راپرزونکههي وو .البتههه دا څرګنههديږت چ ه د واک پههه زړه ددغههه تههاري
ليکونکههو دغههه راز څېړن ه او سههپړن چ ه ټههول لههه يههو بههل سههره ضههديت
لرت ،يوازې د ماشومانو او تنکو زلميانو په کار او دپام وړ شي اوب .
بله ډله تاريخپوهان چ دتاري ددې نرري په ناسموالي پهوه شهوت
دت ،په دې باور دى چه واک دولهت تهه د ټهول ملهت لهه خهوا پهه مشهروط
ډول سپارل شوى دى او تاريخی شخصيتونه يوازې دځېنهو شهرايطو پهه
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منلو او ځېنو کړنالرو پهه سهرته رسهولو سهره واک ترالسهه کهوت .ه هه ههم
ه ه وخت چ د ملت اراده ي په ځهانګړى ډول او دځهانګړو شهرايطو لهه
مخ  ،ه ه هم ه ه شرايل چ څوک  ،ه ه موږ ته نه سپړت ،ورته ټاکل
کېږت .او که شرايل ي موږ ته وسپړت  ،بياهم دخبهرو پهه چهاروک ضهد
او ن يض والي راپيدا کېږت . . .که د واک ته رسېدو يها لېږديهدو شهرايل
دملت شهتمني ،آزادت يها پوههه وګڼهو ،نهو بيها څنګهه څلورلسهم لهويي يها
څلههورم ايههوان پههه آرامههن سههره د ژونههد ترپايههه پادشههاهي کههوت ؟ او بيهها
شپاړلسم لويي او لهومړى کهارل د خلکهو لهه خهوا وژل کېهږت .دغهه تهاري
ليکههونکي بيهها دې پويههتن تههه داس ه ځههواب وايههي چ ه دڅلههورم لههويی
دظلم پېټی دشپاړلسم پر سر ورولويد ،خو دا څوک نه پويتي چ وله
د څلورلسم لويی د کړو وړو او ګناه کفاره  ،شپاړلسهم لهويي ورکهوت .او
ول شپاړلسم لويي دبل چا دګناه له امله جهزا وينهي ؟ او ددې جهزا مهوده
به څومره وت ؟ دې پويتنو ته نهه څهوک ځهواب وايهي او نهه څهوک ځهواب
ويلی شي .بله ه ه خبهره اوپويهتنه چه څهوک ه هه تهه ځهواب نهه وايهي ،
ه ه داده چ څنګه د خلکو د ارادې واک په څهو وروسهتيو پېړيهو که ،
واکمنانو او د ه و ځايناستو ته پاتېږت او بيا ناڅاپه ه هه د 25کهالو پهه
اوږدو ک  ،د کنوانسيون دجرګ  ،د ديرکتوار ،نهاپليون  ،الکسهاندر،
اتلسمه لويي ،بيا ناپليون  .لسم کارل ،لويی فلي  ،جمههورت دولهت او
درېيم ناپليون ترمنځ الس په الس ګرځي ؟ دغه تاري ليکونکي ،له يهوه
واکمنهه بههل واکمههن تههه د واک ددغههو چټکهو لېږدولههو پههه څرګنههدولو  ،پههه
تيههره بيهها د نړيوالههو اړيکههو پههه برخههه ک ه د هېوادونههو دشههخړو ،يههود بههل
دالندې کولو او د ټلوالو د جوړولو په برخو ک  ،غواړت که نهه غهواړت،
دابايد ومني چ ځېن دغه چارې د واک له ريتيني او پهه حهق لېږدولهو
سهههره ههههېس ډول اړيکهههي نهههه لهههرت .او زيهههاتره ه هههه پېښه ه دت چه ه د يهههو
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ديپلمههات ،يهها پادشههاه او يهها کههوم ګونههدت مشههر لههه نههاتوانن دوک ه يهها
تيروتنه پههوره اړه لههرت .داسه چه زيههاتره تههاريخي پېښه کلههه کههورنن
جګههړې  ،ان البونههه او لههويی بريههاوې  ،ددغههو تههاري ليکونکولههه نرههره ،
نور نه د واک لېږدونهه  ،دازاد ارادې لهه املهه بلکه ديهوه يها څهو تنهو د
روغبن ارادې پايله ده ،نو لهه دې املهه  ،يهنه دوک واک النهدې کهړى
دى .او لههه همههدې املههه دى چ ه يههوه ډلههه تههاري ليکههونکي هههم پههه ځېنههي
تاريخي پېښ دتاري له تيورى نه جال او ځانګړت ګڼي.
دغه تاري ليکونکي ه و باغوانانو ته ورته دت چ ځېن شنيلي له
ځمک الندې زړو نه په دوو پاهو ک رازرغونېږت ،نو په ډاډ سهره وايهي
چ دخرما ونه ،مرخېړت او آن له خپل ټول سوره ،لويو پاهو او آسمان ته
تلونکو ګڼوڅانګو سره چ په هېس ډول ه و دوو پهاهو تهه ورتهه  ،نهه دى.
چ په خپله نرريه ک يوه استثنا ګڼي.
درېيمههههه ډلههههه تههههاري ليکههههونکي پههههه دې بههههاور دى چهه ه تههههاريخي
شخصهيتونو تههه ،د ملهت لخههوا د واک لېهږدول ځېنههي شهرايطو پههورې اړه
لرت ،خو موږ دا شرايل نه پېژنو  .ه وى وايي چ تاريخي څېرې لهه دې
کبلههه د واک خاونههدې دت چ ه دوى تههه دملههت سههپارل شههوې اراده سههرته
رسوت.
په دې ډول که ملت د خوځوونکي اراده  ،نه په تاريخي شخصهيتونو
بلک په ملتونو ک ن ښهت ده ،نهو ددې تهاريخي خلکهو اهميهت پهه څهه
ک دت ؟
دغه تاري ليکونکي وايي چ تاريخي شخصيتونه د ملت اراده پهه
ځان ک ن ښت ده او د ه و کړه وړه  ،دملت کړه وړه استازيتوب کوت.
اوس پويتنه پيهدا کېهږت او ه هه دا چه ايها دتهاريخي شخصهيتونو
ټول کړه وړه د خلکو د ارادې څرګندونهه کهوت يها يهوازې د ه هو غهوره او
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څرګنده برخ ؟
او يا که ه ه شان چ ځېن باورلرت دتاريخي شخصهيتونوټول کهړه
وړه دملت د ارادې څرګندونکی دت ،نهو لهه دې کبلهه ددغهه شهان کسهانو
لکه ناپليون او ټولواک کاترين ژوند ليل ،له خپلهو ټولهو دپهام وړ او
دپهههام نهههه وړ برخهههو ،دربهههارت دوکهههواو زيهههات اوکهههم ويلوسهههره ،بايهههد
دفرانسويانو او روسانو د ژوند څرګندونکي وت او دا خبهره پهه څرګنهده
توګه ب مهنی خبره ده ،خو که يوازې د يهو تهاريخي شخصهيت د ژونهد د
چارو يوه برخه د ملت د ارادې څرګندوى وت ،لکه ه هه شهان چه دملهت
يو بله برخهه ګهواک دفلسهفي مهورخين وايهي چه همداسه ده ،نهو ددې
لپاره چ دا په ډاګه کړو چه دتهاريخي شخصهيت د ژونهد کومهه برخهه د
ملت د ژوند څرګندونه کوت ،بايد تر هر څه لهومړت وګهورو چه د خلکهو
ژوند يهن څه ؟
دغه تاريخپوهانو لهه دغه سهتونزې سهره پهه مخهام کېدوسهره ،يهو
داس جړ ،ناڅرګند ،ټوليز او هنهي مفههوم رامهنځ تهه کهوت چه کهوالى
شي ،خورا زيات پېښ د ه و په ډله ک وشمېرو .ه هوى دا دعهوا لهرت
چه دبشههريت پرمختههل پههه همههدې مفهههوم که ن ښههت دت .ه ههه هنههي
مفاهيم چ تر ټولو زيات کارول کېږت او ټهول تهاري ليکهونکي ه هه تهه
پاملرنه لرت ،ه ه ازادت ،برابهرې  ،يهوونه اوروزنهه .پرمختهل  ،تمهدن
او فرهنهههل دت .تاريخپوههههان چهه لهههه دغهههو هنهههي مفهههاهيمو ،ملهههت او
خلکونه ،يو دملت دپرمختل په توګهه وټهاکي ،نهو دې تهه اړوزت چه د
ه ههو پادشههاهانو ،وزيرانههو ،پههوځي مشههرانو ،ليکوالههو د ټههولن سههترو،
بدلوونکو ،پاپانو او ژورناليستانو ،د ژوند څېړن ته پام وکړت چ په
وياړ او ياد ي مبسم او نورې يادګارت نښ جوړې شوت دت .د دوى
ددغههو څېړن ه موخههه داده چ ه دغههه خلههل د دوى پههه خپلههه وينهها ددغههو
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مفاهيمو د خپريدا او ال پوهېدو لپاره هڅه کهړت دت او يهاهم د ه هه پهه
وړاندې دريدلي دت .خو له دې کبلهه چه دههېس المهل لهه مخه دا نهه شهو
ثههابتوالى چ ه دبشههريت موخههه ازادت ،برابههرې  ،يههوونه اوروزنههه .يهها د
تمدن خپرول دت او له دې کبله چه لهه شهاهانو او مشهرانو سهره د پراخهو
پرګنههو اړيکههي يههوازې او يههوازې پههر دې زړه رايههکونکي تصههور والړ دى
چ د خلکو اراده تهل ه هو کسهانو تهه ورلېهږدول کېهږت ،چه مهوږ غهوره
کړت دت .دا څرګنده ده چ په ميليونونو وګړت ،چ خپل کهور او ن هرت
پريههږدت ،خپل ه کرکيل ه تههه شهها کههوت ،لههه پلههو اوړلههي ،دنههورو کورونههو
سوځي .يو او بل وژني ،هېس ډول نهه شهي کهوالى د ه هو لسهګونو خلکهو
پر کړو وړو اغيزه وکړت چ نه دچا کور سهوځي ،نهه دچها ځمکه النهدې
کوت ،نه خپل همځيلي وژني .دغه خبره تاري په هرګام که ثهابتوت .ايها
کوالى شو دتيرې پېړ په پاى ک  ،د لوديز د خلکهو دپهاڅون او ختهيځ
پلههو تههه د ه ههو دخوځېههدا الملونههه دڅلورلسههم ،پنځلسههم او شپاړلسههم
لويي ،د ه ود مهشوقو  ،وزيرانو ،ناپليون ،روسو ،ديهدرو ،بومارشهه
او نورو ه و ته په ورته کسانو په کړو او ژوند ک مو ندالى شو ؟
ايا ختهيځ تهه ،کهازان اوسهايبريا تهه  ،د روسهي د خلکهو يرغهل علهت
دڅلورم ايوان په ناروغ طبيهت او له کوربايسکي سره د ه ه په ليکونهو
او مراوده ک موندالى شو ؟
ايهها د لههليبي جګههړو پههه پههړاو ک ه د خلکههو دخوځېههدا علههت د ګههوت
فريدوف او نهم لويي او د ه و د يهځو پهه ژونهد ليهل که پيهدا کهوالى
شو ؟ ايا زموږ لپاره  ،له لوديزه ،ختيځ ته به مهوخ  ،به الريهوده  ،پهه
ډاګونو ک ب ثمره ،دسرګردانو پرګنهو ،زاههد پېيهر پسه خوځهون  ،نهه
پوهېدونکی پات نه دى ؟ او تر دې ال مهمه چ دا خبهره ناپوهېهدونک
پههات ده چه دتههاريخي شخصههيتونو ( پاپههانو) سههپېڅلی ارمههان يهنه د
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بيت الم دس دژغورلو خوځون وله ودرول شهو ؟ پادشهاهانو  ،مهذهبي
مشرانو او مخورو جنګيالو ،خلل دې ته لمسول چ وړاندې الړ شهي،
سهپېڅل خهاوره آزاده کهړت ،خهو خلهل ځکهه نهه خوځېهدل چه د ه هوى
ناڅرګند علت او لمسون چ دوى خوځېهدا تهه هڅهول  ،نهور شهتوالي نهه
الره .دا څرګنده خبهره ده چه د ګهودفراو او مهين زنګهر ،دژونهد تهاري نهه
شههي کهههوالى د ملتونهههو د ژونهههد دتهههاري بېلګهههه واوسهههي .د ګهههودفراو او
مينزنګر ژوند ليل  ،د ه هوى د ژونهد  ،ژونهد ليهل پهات شهوى ،خهو د
خلکههو ژونههد او د ه ههه لمسههون او دخوځههون علتونههه  ،هماغههه شههان پههټ
پاتېږت.
تر دې هم ال دليکوالو او الالا غويتونکو تاري کوالى شي ،موږ
ته د ملتونو د ژوند سپړنه وکړت.
که څه هم دفرهنل تاري موږ تهه ،دليکوالهو او الهالا غويهتونکو
دژوند حالهت او علتونهه او د ه هو دتفکهر بڼهه پهه ډاګهه کهوت ،مهوږ تهه دا
رازده کوت چ ليوتر ،تند مزاجه و ،داسه او هسه وينهاوې کهول  ،يها
روسو ناباوره و او هس کتابونه ي ليکل ،خهو مهوږ تهه داسه نهه وايهي
چ ول د الالا غويتونکو تر غورځنګه وروسته خلکو پهر يهو بهل ور
ودانګل او دفرانسي ان الب په وخت ک ي يو بل وژل او اعدامول.
که دغه دواړه تاريخونونه  ،ه ه شان سره ګ کړو لکهه د نهوت تهاري
ليکهونکي يه چه ګه وت ،نهو ه هه بههه د پادشهاهانو او ليکوالهو تههاري
وت ،نه د خلکو او ملتونو تاري .
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د ملتونو ژوند د څوتنو په ژوند ک نه رالن ېږت ،دا له دې کبلهه چه
ددغو څو تنو ترمنځ اړيکهي لنهدې او ناڅرګنهدې دت .دا نرريهه چه دغهه
اړيکي تاريخي شخصيتونو ته د خلکو د ارادې په لېږدولو والړ دى .پهه
تاريخي تبربو ک آزمايل شوې نه ده.
تههاريخي شخصههيتونو تههه د خلکههو ډلههه اي هزې ارادې لېههږدول کېههداى
شي ،دح وقپوهن پهه برخهه که ډېهر څهه څرګنهد کهړت ،پهه تيهره بيها چه
دټاکههل شههويو موخههو لپههاره علمههي وبرېښههي  ،خوکههه ه ههه تههاري پههورې
وتړو ،همدا چ کوم ان الب ترسره شي ،يها کهوم هېهواد النهدې شهي ،يها
کورنن جګړه ونښلي ،لن ه دا چ تاري پيل شي ،دغه تيورت هېس شي
رايودلی او سپړلی نه شي.
دغه نرهر ځکهه انکاريهداى نهه شهي چه د خلکهو ارادې لېږديهداى نهه
شي او علت ي هم داده چ ه ه هېڅکله نه وه.
پېښه چ هر څه وت دا مهمه نه ده چ څهوک د ه هه مشهرت کهوت ،دا
نرريه به تل په دې ټينګار وکړت چ ه ه ځکه ددې پېښه مشهرت کهړې
ده چ د خلکو ډله ايزې اراده ه ه ته ور په غاړې شوې ده.
ه ه ځوابونه چ ددغ نرري له مخ تهاريخي پويهتنو تهه ورکهول
کېهږت .د ه هه چها ځوابونهو تهه ورتههه دت چه يهوې خوځېهدونک ګله تههه
ګورت ،د ديت په بېالبيلو برخو ک  ،دشنيليو او ويو يه والهي او بهد
والي ته له پامه پرته ،ه ه شهپانه تهه لهه پامهه پرتهه چه د ګله الريهوونه
کههوت ،دګل ه دخوځېههدا الريههوونه  ،د ه ههه څههاورت اراده وګڼههي چ ه تههر
نورو څارويو مخک روان وت.
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"ګله ځکه په دې الرې روانهه ده چه د دوى مخکه روان څهاروت  ،د
ه ههو الريههوونه کههوت او دپههات نههورې ګل ه ډلههه ايههزه اراده ده تههه سههپارل
شوې ده".
دا دلهههومړې ډله ه دتاريخپوههههانو ځهههواب دى .د ه هههه تاريخپوههههانو
ځواب چ د خلکهو لهه خهوا مشهر تهه د ارادې پهه ههرو مهرو لېږدولهو بهاور
لرت.
که کله د ګل مخک روان څاروى بدلېږت ،دا لهه دې کبلهه دت چه د
ګلهه د وګههړو ډلههه ايههزه اراده ځکههه بههل چاتههه ورلېږديههدل شههوې ده چهه
پخههواني الريههود او مشههر پههه ه ههه الره چهه ده تههه ټههاکل شههوې وه ،نههه
خوځېده .دا د ه ه تاري ليکونکو ځواب دى چه وايهي ،ډلهه ايهزه اراده
په ځانګړو مهلومو شرايطو ک بل چاته ورلېږديدل کېږت. . .
او که د ګل مخک

څاروت پرله پس بهدلېږت او دګله تهل لهورت

هم تل بدلون مومي .داله دې کبله دى چ ګله موږ ته په څرګنده الره تل
ک  ،خپله مشرت ه ه چاته سهپارت چه مهوږ تهه غهوره برېښهي او لهه دې
املههه دا بههه کفايههت کههوت چه ه ههه څههاروت تههر څههارن النههدې وسههاتو چه
زموږ پام ځانته ورواړاوت او دګل شا او خوا ک روان وت.
دا خبره د درېيم ډل تاريخپوهانو خبره ده ،ه و تاريخپوهانو چ
ټول تاريخي شخصيتونه له شاهانو نيهولی تهر خبريهاالنو پهورې د خپله
زمان څرګندونکي ګڼي. . . .
دتاريخي پېښو دپېښېدو الملونه څه دت ؟ واک ،واک څه شی دى ؟
واک د خلکو ه ه ډله ايزه اراده چ يو تهن تهه سهپارل شهوې ده ،د خلکهو
ډله ايزه اراده په کوم شرط چاته سپارل کېهږت ؟ ه هه وخهت چه دغهه يهو
تن د خلکو ډلهه ايهزه اراده پهه خپلهو کهړو که څرګنهده کهړت ،پهه بلهه وينها
واک ،واک دى او واک ه ه کلمه ده چ مهنی ي موږ ته څرګنده نه ده.
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که دانساني پوه ډګر يوازې دانساني تفکر په وچو نررياتو که را
اېسار واى او په ه ه توضيحات چ علم د واک دمفههوم پهه اړه مهوږ تهه
رايودلي ،ن د کېدالى شواى ،دا نتيبه مو اخېستی شهواى ،چه واک
يوازې او يوازې يوه کلمه ده او کوم ريتني واقهيت نه لهرت ،خهو انسهان
دپديدو دپېژندن لپاره دتفکر برسهيره تبربهه ههم کهار وت ،ه هه تبربهه
چ په ه هو که دتفکهر پهايل آزمهايي او تبربهه وايهي چه واک يهوازې
کلمه نه ده بلک په ريتيا يوه ريتيني واقهيت دى چ شته
سههره لههه ه ههه چ ه دواک لههه مفهومههه پرتههه د انسههاني هلههو ځلههو ديههوې
پېښ ه سههپړنه هههم پههه هههېس ډول امکههان نههه لههرت ،خههو بيهها هههم تههاري او
مهالرې پېښ د واک د شته والي څرګندونه کوت.
هر کله او هر چېرې ،چ يوه پېښه  ،پېښېږت ،يهو يها څهو تنهه راپيهدا
کېږت  ،چ ګهواک دغهه پېښهه د ه هو پهه اراده ترسهره شهوې وت .درېهيم
ناپليون سپاريتنه کوت او فرانسويان مکسيکو ته درومي .د پروس او
بيسمارک پادشاهان فرمان ورکهوت او د پهروس پهو "بيګومهو"النهدې
کوت.
لومړى ناپليون قومانده ورکوت او فرانسوت پو روسي تهه درمهي.
لومړى الکساندر فرمان ورکوت چ فرانسهويان دې دبهوربن کهورنن تهه
غاړه کېږدت او همداس کېږت .تبربهه مهوږ تهه دا يهيي ،ههره پېښهه چه
پېښههېږت  ،د ه ه پېښههېدل  ،د ه ههه يههوه او يهها څههو تنههو ارادې پههورې اړه
لرت چ د ه

دسرته رسولو فرمان ي ورکړى دى.

تاريخپوهان چ د خپهل پخهواني عهادت لهه مخه د خلکهو پهه چهارو
ک ه دخههداى د ارادې پههه ون ه ې بههاور لههرت ،لېوالتيهها يههيي چ ه دپېښ ه
علت ،د ه ه چا په ارادې پهورې اړونهدو ګڼهي چه واکمهن دى ،خهو دغهه
خبرنه ع ل او نه تدبير ثابتوت اونه دتبرب له مخ تاييديږت.
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کههه لههه يههوې خههوا ع ههل دايههيي چهه کلمههات  ،دا دانسههاني ارادې د
څرګنههدولو وسههيله  ،دډلههه ايههزو کههړو يههوه برخههه چ ه دپېښههو جګههړې يهها
دان الب په وخت ک راڅرګنديږت ،يوازې کلمه دت اوبه  ،نهو لهه دې
کبلههه پههر مهبههزې چ ه يههو ناپېژنههدل شههوى او فههوق الهههاده قههوت دى .لههه
اعت اده پرته نه شي کېهداى ومنهو چه کلمهات وکهوالى شهي  ،دميليهون
ميليون وګړو د خوځېدا او پاڅېدو المهل واوسهي .لهه بله خهوا آن کهه دا
هم ومنو چ دکلم دې د پېښو د پېښېدو المل واوسي .تاري دا يهيي
چ زياتره وخت دتهاريخي شخصهيتونو اراده دههېس پېښه  ،دپېښهېدو
المل کېداى نه شي .دا په دې مهنی چ د ه وى سپاريتن نه يوازې دا
چهه سههرته نارسههېدل پههاتېږت بلکهه يههو نههيم وخههت دفرمههان د مههوخ
برخالف پايله ته رسېږت.
د تبرب له مخ له يو پلوه  ،واک يوازې ه ه اړيکه ده چ د واک د
خاوند د څرګندې شوې ارادې او د ه ه د سهرته رسهوونکو وګهړو تهرمنځ
شههته دى .ددې لپههاره چ ه ددغههو اړيکههو شههرايل ځانتههه يههکاره کههړو ،تههر
هرڅه دمخه بايد د ارادې دڅرګندولو مفهوم  ،که د ارادې خاوند انسان
وى نه خداى ،ځانته څرګند کړو.
کهه فرمهان د خهداى وت ،يهنه د خهداى اراده دى لکهه ه هه شهان چه
لرغونی تاري ي څرګندونه کوت ،دغه اراده نهه د زمهان تهر اغيهز النهدې
دى او نه دپېښېدو المل لرت ،ځکه چ خهداى پهه ههېس ډول پېښه سهره
اړيکي نه لرت ،خو کله چ فرمهان يها حکهم د انسهانانو د ارادې لهه مخه
چ د وخت تر اغيز الندې او يو بل سره تړلي دت .ددې لپهاره چه د ه هو
او له ه و وروسته پېښو تر منځ اړيکي راڅرګند کړو ،بايد:
لومړى:دپېښو دپېښهېدو شهرايل څرګنهد کهړو .يهنه د پېښهو تهللورى ،د ه و وده او په ځانګړې زمانه ک د ه ه فرمان ورکوونکي.
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دويم :د ه ه ناشليدونکو اړيکو څرګندونه ضرورت ده چ د فرمانورکوونکي او د ه و کسهانو تهرمنځ چه دغهه فرمهان عملهي کهوت ،شهته
دت .
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يوازې د زمان له قيده دخداى آزاده اراده ده چه کهوالى شهي د زمهان
لهه پيونههده پرتههه  ،پههر ټولههو ه وپېښههو چه د څههو کلونههو يها څههو پېړيههو پههه
اوږدو ک پېښېږت ،اغيز ولرت .يوازې خداى دى چ له هرڅه خپلواکهه
او يوازې په خپل ارادې دبشريت دخوځون تهل لهورت وټهاکي ،حهال دا
چ انسان د وخت او زمان بندت او دپېښو په منځ ک سرګردانه دى.
کله چ له لومړنيهو شهرايطو سهترګ پېټېهږت ،دزمهان شهرط  .،ههېس
فرمان د ه ه له مخکني فرمانهه چه ددغهه فرمهان عملهی کهول برابهروت،
عملي کېدونکی نه دى.
هېڅکله ،هېس فرمان په خپل سر او له مخکني فرمانه پرته نه يوازې
جارت کېداى نه شي ،بلک پرله پس او بېالبېل پېښ  ،پېښولی ههم
نه شي.
هر فرمان دبل فرمهان سهره اړونهد دى  ،نهو ځکهه پهر ټولهو پېښهو اغيهز
کوالى نه شي .او يوازې د پېښ د کوم يوې شېب څارونکی دى .
دسهارت پههه توګههه کلهه کههه مههوږ وايههو چه نههاپليون قومانههده او فرمههان
ورکړ چ پو ي جګړې ته الړشي ،مهوږ ديهوې اوږدې مهودې ټهول سهره
اړوند فرمانونه  ،ديوه فرمان په توګهه پهه يهو وار راټهول کهړل .نهاپليون نهه
شو ک والى لهه روسهي سهره دجګهړې فرمهان ورکهړت او داسه فرمهان يه
هېڅکلههه نههه دى ورکههړت .ه ههه نههن سپاريههتنه وکههړه چ ه کههوم يههو ليههل .
ويانهها ،بههرلين او پترزبههورګ تههه وليکههي او سههباته يهه بيهها ځمکنههي او
سمندرت پو ته وليکي او بيا بله ور ه ه او ه ه . . .په ميليونونو دغهه
شان فرمانونه او سپاريتن چ د ه و له دل ځېن ه ه ي پر روسهي
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د فرانسوت پو ديرغل الملونه برابر کړل.
ناپليون د خپل واکمنن پر وخت پهر لهه پسه پهر انګلسهتان ديرغهل
فرمانونه ورکړل ،وخت او قوايي پرې مصرف کړل  ،خو له دې ټولو سهره
سره ي د خپل واکمنهن پهر وخهت که يهو وار ههم ددغه چهارې د سهرته
رسولو لپاره آن يو ګام هم وانه اخېست .ددغهه خبهرې المهل دادى چه پهر
انګلستان ديرغل فرمانونه دپېښو له بهېر سهره اړ نهه لګهاوه او حهال دا
چ پر روسي د يرغل فرمانونو ،يو له بل سره پهوره انه ول درلهوده او د
زمان له غويتنو سره ي اړ لګاوه.
ددې لپاره چ فرمان په ريتيا سره تر سهره شهي ،فرمهان ورکهوونکی
بايهههد داسه ه فرمهههان ورکهههړت چه ه سهههرته رسهههېدونکی وى ،خهههو پهههه دې
پوهېدنه چ کومه چاره کېدونک او کومه چاره ناشون ده ،نهه يهوازې
د ناپليون لپاره چ په داس يوه جګړه ک چه پهه ميليونونهه خلهل پهه
ک اخته وو ،ګرانه ده ،بلک په خورا سهاده پېښهو که ههم د ه هه اټکهل
ګهههران دى .داځکهههه چه ه دههههرې پېښه ه سهههرته رسهههېدل کېهههداى شهههي لهههه
ميليونونههو خن ه ونو سههره مخههام شههي .د هههر سههرته رسههېدلي فرمههان پههه
وړانههدې تههل ب ه شههمېره سههرته نهها رسههېدلي فرمانونههه خن ه دت .سههرته نههه
رسههېدونکي فرمانونههه  ،ځکههه سههرته نههه رسههېږت چ ه ه ههه لههه پېښوسههره
اړوند نه دت او د ه و سره اړ نه لګوت ،موږ وايو:
 ناپليون غويتل پر روسي يرغل وکړت او وې کړ ،خو په ريهتينيژونههد که د نههاپليون پههه وخههت که مههوږ د ه ههه دداسه يههو تکههل نښههه نههه
وينو ،بلک داس ډېر او بېشمېره فرمانونه او ويناوې وينو چ دنهورو
بېالبېلو تکلونو او چارو په اړه ويل شوت دت.
د ٠2٠5کههال د جګههړې بههه اړه د نههاپليون لههه بېشههمېره فرمههانونو نههه لههږ
شههمېر ه ههه نههه لههه دې کبلههه چهه سههرته رسههېدلي چهه ګههواک د سهههرته
52۹٠

نارسېدلو فرمانونو نه کوم غوره والي لهرت ،بلکه دغهه سهرته رسهېدلي
فرمانونه روسي ته د فرانسوت پو ديرغل له چارو او حهاالتو سهره اړ
لګاوه. . .
په دې ت وګهه کلهه چه د وخهت پهه پهام سهره د فرمهان او پېښه اړيکهي
څېههړو ،پههه دې مههو سههر خاللههېږت چ ه هههېس فرمههان دپېښ ه د رامههنځ تههه
کېههدو المههل کېههداى نههه شههي .خههو بيههاهم د ه ههو تههر مههنځ يههوډول ځههانګړت
اړيکي شته دت.
ددې لپاره چ ددغو اړيکو په ماهيت پوه شو ،د ټولوه و فرمانونو
بل شرط چ نه خدايي بلک ځمکني اوانساني سرچينه لهرت وڅېهړو .او
ه ه داده چ خپله فرمان وروکونکي هم په پېښه ک ګ ون لرت.
همدا دفرمان ورکوونکي او فرمان وړونکهي تهرمنځ اړيکهي دت چه
واک نومېږت .دغه اړيکی په الندې ډول دت:
 خلل د ډله ايزو چارو دسرته رسولو لپاره په داسه ډلهو که  ،چههههههره ډلههههه خپلههه ځههههانګړې ځانګړتيههههاوې لههههرت ،راټههههولېږت .سههههره لههههه
ه وتوپيرونو نه چ ددغو ډلوغړت ي د خپلو ارمانونو د سهرته رسهولو
لپاره لرت ،خو بيا هم په ه و ک د ګ وونکوو وګړو تهر مهنځ اړيکهي تهل
يو ډول دت. . .
له ه و ټولو ټهوليزو ډلهو نهه چه خلهل يه د ډلهه ايهزو چهارو د سهرته
رسولو لپاره جوړوت او د ه ه کيفيت او جوړيت تر نهورو نهه ډېهر تهوپير
لرت ،پو دى.
دهر پو بنسټ د ه ه له سرتيرو نه جهوړ دت .د ه هو شهمېر تهر بهل ههر
چا زيات او رتب ي تر نورو تيټ دت .دغه راز بيا برېدګيان ،برېدمنان
او وروسههته افسههران چ ه شههمېر ي ه تههر ه ههو کههم او واک او رتبههه ي ه تههر
سرتيرو او نورو نه ډېرې لوړ ې او غوره دت.
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دغه لهړ همداسه پورتهه ځهي ،تهر ه هه چه خبهره سهترقوماندان تهه
رسېږت چ يو او واک ي تر ټولو زيات دى.
د پو جوړيت يهو مخهروط تهه ورتهه دى چه سهرتيرت د ه هه الدنهن
برخههه يهها قاعههده جههوړوت .د سههرتيرو کههړه وړه تههل پههه خپههل سههر دى ،وهههل
کوت ،تاالن کوت ،سوځول او غال کوت .دوى ددغهو کهړو لپهاره لهه پاسهه
فرمان ترالسه کوت ،خو دوى خپله هېڅکله فرمان نه ورکوت.
برېههدګيان چ ه شههمېري تههر سههرتيرو لههږ دى .دوى تههر سههرتيرو لههږ لهههديههمن سههره مخههام الس او ګريههوان کېههږت ،خههو کلههه ناکلههه قومانههده
ورکوت.
افسران بيا تر برېدګيانو په جګهړه او نښهتو که زيهات ګه ون کهوت،
خههو پههه قومانههده ک ه ي ه بيهها برخههه تههر نههورو زيههاتېږت .همداس ه بيهها تههر
جنراالنو پورې چ يوازې فرمان ورکوت او دجګړې موخه او تل لهورت
ټاکي .ه هوى هېڅکلهه وسهل تهه الس نهه وروړت او سهتر قومانهدان چه
هېڅکله په جګړه ک ګ ون نه کوت او يوازې د فرمانونو په عملي کولو
او دجګړې دتل لورت پهه ټهاکلو بسهنه کهوت .پهه همهدې ډول دى چه پهه
هره ټولنه او ډله ک چ د کوم ډله ايز کهار کرکيلهه ،يها سهوداګرت او بلهه
هره چاره . . .خبره همداس ده.
که په دې ډول د مخروط يا د پو يا بل ههرې موسسه ټهول درجه
او سره ټول برخ له يکته ترپورته سره جال کړو ،پر ه ه قانون مو سهر
خاللېږت چ دډله ايز کار لپاره د خلکو ترمنځ پهر اړيکهو السهبرى دى.
دا اړيکي داس دى چ څومره وګړت په مخهام ډول پهه جګهړه يها نهورو
چارو ک ګ ون ولرت .ترټولو کم کوالى شي قومانهده او فرمهان ورکهړت.
د دوى شمېر هم زيات دى .څومره چه لهه چهارو لهرې او پهه چهارو که کهم
ګ ون ولرت او سلسهله مراتبهو پهه ډول بهه پهه پېښهو که ونه ه ولهرت ،پهه
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هماغه ک ه به د ه ه د قوماندې ورکولو توان زيات وت او شهمېر بهه يه
هم لږ وت او همداس ددې مخروط تر څوک پورې چه تهر ټولهو نهه لهږ ،
په عملياتو که ګه ون کهوت ،زيهات کهار يه يهوازې د فرمهانونو ورکهول
دت.
دفرمههان ورکههوونکي او فرمههان وړونکههي تههرمنځ همههدا اړيکههي ،ه ههه
مفهوم دى ،چ ه ه ته قدرت وايي.
همدا چ د ټولو پېښو زمهاني شهرايل مهو جهوړ کهړل ،وموليهدل چه
ورکهړل شههوى فرمههان يههوازې ه ههه وخههت ترسهره کېههداى شههي چه لههه ه ههو
پېښو سره اړ ولګوت چ دغه فرمان ه و پورې اړه لهرت .او همهدا چه
د فرمههان وړونکههو او فرمههان ورکوونکههو تههرمنځ مههو اړيکههي ټينههل کههړل.
قومانده ورکهوونکي ،دهمهاغ قومانهدې او فرمهان لهه برکتهه پهه پېښهو
ک تر ټولو لږ ون ه لهرت او د ه هو ټهول شخصهيت او چهارې د الريهوون
او تل لورت ،قوماندې پورې اړه پيدا کوت.
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کله چ يوه پېښه ،پېښېږت .خلهل د ه هه پهه اړه خپهل نرهر او هيله
څرګندوى  ،خو څنګه چ دغه پېښ دډېهرو خلکهو دډلهه ايهزو هلهو ځلهو
زېږنده دت ،هرو مرو ددې پېښ په اړه يادې شوې ويناوې او هيل  ،لهږ
تر لږه دچارو په پايلو ک راڅرګندېږې برېښي .کله چه لهه دغهو نررونهو
نه ،کوم يو عملهي بڼهه پيهدا کهوت ،زمهوږ ههن دغهه نرهر ددغه پېښه د
پېښېدو لپاره يو فرمان ګڼي.
کلههه چ ه خلههل يههو شههاتير (لرګههی) کشههکاږت ،هرڅههوک خپههل نرههر
څرګنههدوى چه څنګههه ه ههه کشههکاږت او کههوم خواتههه يه پههورې وهههي.
خلل شاتير کشکاږت او پهه پهاى که  ،ه هه داسه يهوې خواتهه رسهوت
چ ديو چا له نرر سره سم وت .دا په دې مهنهی چه يهوه وويهل او هماغهه
وشول  .دا د ه ه فرمان له مخ سرته رسېدلی او د واک لومړنن بڼه ده.
ه ه چا چ ترټولو زيات کار کړى دى ،ددې په اړه چه ه هه او نهورو
څههه کههړت ،تههر ټولههو کههم وخههت درلههود .ه ههه د فرمههان ورکولههو وخههت هههم نههه
درلود او ه ه چها چه زيهات سپاريهتن کهړت ،لهه دې املهه چه ترټولهو
زيات خبرې ي کړت دت ،څرګنده ده چه دالسهونو دخوځېهدا لپهاره يه
کم وخت درلود.
کله چ يوه ډله دکوم ډله ايز کار او ارمان دسرته رسهېدو لپهاره سهره
راټههولېږت او شههمېري زيههات وت ،پههه ه ههو ک ه چ ه د ګ ه کههار دسههرته
رسولو په وخت ک ي مخهام ونه ه لهږه او شهمېر لهږ وت ،او ددوى کهار
هم سپاريتنه وى ،تر ټولو غوره راڅرګندېږت.
که ديو کار د سرته رسولو په وخهت که څهوک ،يهوازې وې ،پهه پرلهه
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پسه ټوګههه ي ه پههه هههن ک ه ه ههه داليههل ګرځههي راګرځههي چ ه د ه ههه پههر
پخوانيههو کههړو السههبرت دت او د ه ههه د ه ههو چههارو الريههوونه کههوت چ ه
تصور ي کوت ،دى غواړت په راتلونک ک ه ه سرته ورسوت.

کله چ خلل په ډله ايزه توګه کار کوت هم کټ مټ دغه شهان کهوت،
خپههل ډلههه ايههز کههار  ،د خپههل ډلههه ايههز کههار دفکههر کههول ،دليههل راوړل او
دح انيت دثابتولو چاره  ،ه و کسانوته ورپرېږدت چه لهه دوى سهره پهه
کار ک ګ ون نه کوت.
فرانسويان ،په څرګنده او يا ناڅرګنده الملونو د يو بل په ډوبولهو او
د يوبل په وژلهو پيهل کهوت .دوى د خپلهو دغهو چهارو لپهاره پلمه لهرت او
ځانته د ه ه دسرته رسولوحق ورکوت .ه هوى د خلکهو د ارادې پهه پلمهه
وايي چ خونړ چاره د فرانس د ملي ګټو  ،ازاد او برابر لپاره پهه
کار وو .بيا خلل ديوبل له وژلهو الس پهر سهر کېهږت او ددې خبهرې لپهاره
هههم پلمههه او ح انيههت لههرت او وايههي چ ه دوى بايههد د اروپهها پههر وړانههدې
يووالي وکړت او ديوه واک ،ترسيورت الندې ودرېږت او نور نهور . . .بيها
خلههل لههه لههوديزه دختههيځ پلههو يرغههل کههوت ،خپههل همنوعههان وژنههي او دې
خبرې ته هم پلمه پيهدا کهوت ،ه هه ههم پهه وينهاووک دفرانسهي ويهاړاو
دانګلستان دناوړه نيت پاپل او نورې  ،خبرې ګڼل کېږت .
تاري موږ تهه دا څرګنهدوى چه دپېښهو دغهه راز ح انيهت ګڼهل ههېس
مهنی نه لرت ،يها دغهه شهان ح انيهت پهه ات که دځهان ضهد خبهرې دت،
دحق دثابتولو نه وروسته د انسانانو وژل او يها د انګلسهتان بهد نيهت تهه
دجزا ورکولو له امله د روسي د ميليونو خلکو وژل  ،خو په خپل وخهت
ک دغو چارو تهه ح انيهت وربښهل ال يهو ارزيهت لهرت او ه هه ههم پهه دې
مهنی چ په چارو ک ګ ون لرونکي کسان له خپل اخالقهي مسهووليت
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نه خاللوت .دغه مهوقتي مهوخ  ،د اورګهاډت دمخه جهارو تهه ورتهه ده
چه د ريهل مخههه پهاکوت .دغهه پلمههه ههم د خلکهو وجههدان د مسهووليت لههه
پيټههي خاللههوت .کههه دغههه پلمه او ح انيههت نههه واى  ،تههر دغههو پېښههو نههه
وروسته به آن يوې ساده پويتن ته هم چا ځواب موندالى نه شو او ه ه
پويههتنه دا چ ه څنګههه پههه ميليونونههو خلکههو پههه داسه ډلههه ايههزو توګههه ،
داس جناياتو :لکه جګړې  ،وژنو او نورو ته ور ودانګل.
ايا د اروپها د اوسهنيو پهه اوسهنيو کړکي ونهو دولتهي جوړيهتونو او
کړکي ن ژوند په بهېر ک کوالى شو ،داس پېښه پيدا کهولي شهو چه
ه ههه پادشههاهانو  ،وزيرانههو يهها مطبوعههاتو تاييههد کههړت نههه وت او يههاي
الريوونه او سپاريتنه نه وت کړت ؟ ايا داس کومه ډله ايز ه چاره پيدا
کوالى شو چ د اروپا يا دتمدن د يووالي ،ملي ګټو او پوځي ان ول پهه
نامه ح انيت پيدا نه کړت ؟ ههوک ! ههره پېښهه شهوې پېښهه  ،ههرو مهرو
دکوم نرر او هيل سره اړ لګهوت  ،ح انيهت پيهدا کهوت او ديهوه يها څهو
تنو د ارادې زېږنده بلل کېږت.
هرپلو چ په سمندر ک کومه بې
څپو ک الره څېرېږت ،په بې

روانه وې ،د ه ه په وړاندې په

ک دناستو کسانو لپهاره دبېه

دواړو

خواووته دڅپو تل دليدو وړ يوازنی خوځون دى.
کههه مههوږ يههوازې شههېبه پههه شههېبه ددغههه خوځههون څارنههه وکههړو او ه ههه
دبې

له خوځېدا سره پرتله کړو .دابه څرګنده شي چ دا بېه

ده چه

هههره شههېبه پههه خپل ه خوحېههدا سههره ددغههه بهيههر تګلههورى ټههاکي او زمههوږ
ناڅرګنده او پرله پس خوځون موږ له تيروتنو سره مخامخوت.
دتاريخي شخصيتونو کړو وړو پس دم په دم څارنه موږ ته دا پايلهه
راکوت چ هلته هم هرڅه کټ مهټ همداسه دى ( يهنه دپېښه دسهرته
رسېدو لپاره د يو حتمي شر ط ټاکل زمهوږ ههم پهه زمهان که دپرلهه پسه
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خوځون شرط) .دا په دې مهنی چه لهه خلکهو سهره د تهاريخي شخصهيت
اړيکي بايد هېر نه شي .کله چه بېهړ يهو پلهو روانهه وت د اوبهو بهېهر نهه
بدلېږت ،خو کله چ بې

خپل تل لورى بيها بهدلوت داوبهو بهېهر ههم د

ه ههه د څههوک دوو خواووتههه بههدلون مههومي .خههو هههرې خواتههه چ ه ه ههه
تاوېږت  ،د ه ه دڅوک وړانهدې څپه الره ورتهه پرانيهزت .مګهر ههر پلهو
چه بې ه

تههاوېږت  ،څپ ه بيهها بېرتههه هماغههه خواتههه درومههي چ ه بې ه

روان ه وې ،ځکههه بلههه چههاره نههه لههرت .هههره پېښههه چ ه پېښههېږت او دا تههل
همداس وت چ تصور ي کېږت  .داپېښه مخک له مخ اټکهل شهوې
او دپېښېدو فرمان ي ورکړشوى وت .بېه

چه ههرې خواتهه تهاوېږت،

کههه څههه هههم مههوږ تههه لههه لههرې داس ه برېښههي چه څپ ه نههه يههوازې پههه خپلههه
خوځېدا ک خپلواک دت بلکه د بېه

الريهوونه ههم کهوت ،خهو دغهه

څپهه نههه د ه هه د خوځېههدا پههه الريههوونه کهه ونهه ه لههرت اونههه د ه هه
خوځېدا چټکولی شي.
تههاري پوهههان خپل ه څېړن ه  ،يههوازې دتههاريخي شخصههيتونو ،ه ههو
ويناوو تهه جهال کهوي

دپېښهو ،دپېښهېدو پهه اړه ويهل شهوت دت .ه هو

وينهاوو د فرمهان بڼهه پيهدا کهړې ده ،ه هوى پهه دې ډاډمهن شهوت دت چه
ددغه فرمان او دپېښو د پېښېدو تهر مهنځ اړيکهی شهته دت ،خوکلهه چه
مو خپله پېښ او ه ه اړيکي چ تاريخي شخصيتونه يه لهه پرګنهو او
خلکو سره لرت ،وڅېړو ،موږ دې پايل ته رسوت چه پهه خپلهه تهاريخي
شخصيتونه او د ه و فرمانونه دپېښو تر اغيهز النهدې او د ه هو زېږنهده
دت .ددغ پايل د هرو مرو منلهو دليهل دادت چه ددغهو فرمهانونو دبه
شمېروالي سره سره ،بيا ههم پېښه ه هه تهر ه هه وختهه نهه پېښهېږت چه
دپېښهېدو لپههاره يه نههور الملونهه رامههنځ تههه شههوت نهه وت .خههو همههدا چه
کومه پېښه ،پېښه شي ،دتاريخي شخصيتونو له خوا دڅرګنهدو شهويو
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ويناوو او ارادو په منځ ک  ،داس ه ه پيدا کېږت چ د مهنی او وخت
له پلوه دغ پېښ سره اړ لګوت او د ه

دفرمان بڼه پيدا کوت.

اوس چ مو دا پايله ترالسه کړه  ،موږپه ډاډ او پهه ډاګهه کهوالى شهو
دتاري دغو درو پويتنو ته ځواب ووايو:

 -٠واک څه شی دى ؟
 -5کوم قوت دى چ ولسونه خوځوت ؟

الههف :واک لههه نههورو خلکوسههره ديههوه پېژنههدل شههوت شخصههيت ،ه ههه
اړيکي دت چ له ه و نه په ګټه اخېسهتو سهره چه څهومره دت ،پهه ډلهه
ايزه چاروک لږه ونه ه اخلهي .پهه هماغهه انهدازه د ه هه کهار دبهېهر پهه اړه
نرههر زيههات څرګنههدون او د ه ههه دسههرته رسههېدو د ح انيههت ثههابتولو تههه
هڅه کوت.
ب -دملتونو کړه وړه  ،لکه ه ه شان چ تاري ليکونکو فکر کهاوه،
نههه دواک  ،نههه دفکههرت هلوځلههو ،نههه آن ددغههو دوو دګ ه ون بلک ه د ټول هو
ه و خلکو دهڅو او هاندپايلهه ده چه دپديهدو پهه رامهنځ تهه کېهدو که
ون ه لرت او تل داس پې

شوت دت ،ټول ه ه کسان چ څهومره زيهات

او پههه مخههام توګههه د کههار پههه سههرته رسههېدو ک ه ون ه ه او ګ ه ون لههرت،
مسووليت ي په هماغه ک ه کم دت او برعک .
داس يکارت چ له مهنوت پلوه دپېښو دپېښېدو علهت او المهل ،
واک دى او له جسماني پلهوه ه هه کسهان چه د واک اطاعهت کهوت ،خهو
داچ دا مهنوت هل ځل له جسماني هڅو او هانهده پرتهه ناشهوني دت،
نوځکه دپېښ دپېښېدو المل نه په دې او نه پهه ه هه بلکه د دواړو پهه
يووالي ک وت .يا په بله وينا په ه ه پديده ک چه مهوږ  ،علهت لټهاوه،
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هلته نه شته ،کله چ په دې برخه که خپله شهنن تهر پايهه ورسهوو ،يهو
خن ته رسېږو ،دانساني فکر ه

پول ته  ،چ انساني فکهر تهل هلتهه

رسېږت ،که ه ه (انسان )د خپل موضوع څېړن ته ځير نه شي ،له ه هه
سره پام ونه کړت ،په ټولو مهنوت برخو ک همالته رسهېږت(هماغهه خنه
ته) .دبرېښنا انرژت تودخه پيدا کهوت او تودخهه برېښهنا پيهدا کهوت .ره
هم يوبل دفن کوت.
کله چ ديوبل په وړاندې دتهودخ اوبرېښهنا پهه غبرګهون غږيهږو يها
داتم په اړه څه وايو ،نه شهو کهوالى دا ووايهو چه وله دا داسه کېهږت،
ځکه دا بل ډول کېداى نه شي ،ځکه بايد دا همداس وشي .دا له همدې
املههه چه دا د ه ههه قههانون لههه کبلههه دت چه پههر دغههو پديههدو السههبرې دت.
تاريخي پديدې هم همداس دت .دجګړې يا ان الب دپېښېدو علت څهه
شي دى ؟ موږ نه پوهېږو  .يوازې په دې پوهېږو چ ددې يا ه

پېښه

دپېښېدو لپاره خلل په ځانګړت ټوګه ځان چمتو او په ه هه که ګه ون
کوت .او موږ بيا وايو چ دا همداس دى ،ځکه چه بهل ډول يه تصهور
هم نه شي کېداى او دا د ه ه قانون دى.

52٠۹

2
که تاري له ظاهرت پېښو سهره کهار لهرالى ،دهمهدې سهاده او څرګنهد
قانون منل به ب

و ،چ موږ خپل څېړن پاى تهه ورسهوو ،خهو دتهاري

قههانون د انسههان څارنههه کههوت .يههو کمکههن ره ه هم نههه شههي کههوالى مههوږ تههه
ووايي چ دبل

رې جذبېدو او يا غبرګون نه احساسوت او داس کوم

قانون نه شته ،خو انسان چه خپلهه دتهاري موضهوع ده ،پهه ډاګهه وايهي
چ آزاد او دقانون تابن نه دى.
دانسان د ارادې دآزاد موضوع که څه هم ن ښتل بڼه لهرى ،خوبيها
هم د تاري په هره ګام ک احساسېږت.
دتهاري ټهول متفکههر او ځيهرک مهورخين  ،به ارادې دې پويهتن تههه
رارسېدلي دت .
دتاري ټول جړې  ،متضاد غوټ او دغه ناسهمه تګهالرې چه دغهه
علهم پره ههه درومههي ،ځکهه ناسههپړل پههات دت چه همههدې پويههتن سههم
ځواب ويل شوى نه دى.
کههه دهههر انسههان اراده خپلواکههه واى  ،يهن ه دا چ ه کههه هرچهها کههوالى
شههواى هره ههه څههه وکههړت چ ه زړه ي ه غههواړت ،ټههول تههاري بههه دناسههره
اړوندو پېښو  ،يوه تصادفي لړ واى.
آن که زرګونو کلونو په اوږدو ک  ،دميليونو ميليونو وګهړو پهه مهنځ
ک  ،يو تن هم داس پيدا شوى واى چ پهه ازاده توګهه يه ه هه کهوالى
شواى چ دده څه زړه غويتي  .،دا په ډاګهه ده چه ددغهه چها يهو آزاد او
غير قانوني کړه به ددې لپهاره به

واى چه ټهول ه هه قهوانين او قواعهد

تاال واال کړت چ د ټول بشريت لپاره ارزيهت لهرت ،خهو آن کهه يهو قهانون
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هم دانساني کړو وړو دڅارن لپاره وت ،نه شو کهوالى د انسهان د اراد
خبره وشي ،ځکه چ پهه دې حاله ت که دغهه انسهان بايهد دغهه قهانون تهه
غاړه کېږدت.
د خپلههواکن يهها د ارادې داختيههار موضههوع چهه لههه لرغونههو زمههانو
راهيس ي دبشرت ټولن تر ټولهو غهوره هنونهو دځهان پهر څېړنهه اختهه
کههړت دت .لههه همههاغو لرغونههو زمههانو راهيسه يه دانسههان لپههاره د خههورا
اهميت له امله ستر غوټه جوړه کړې ده.
پويتنه په دې ک ده  ،که انسان ديوې موضوع په توګه له هرپلوه تر
څېړن الندې ونيسو ،که دخداى پوهنهه وت ،تهاريخي پوهنهه ،اخالقهي
پوهنه يا فلسفي پوهنه ،ګهورو چه پره هه لکهه دبهل ههر موجهود پهه څېهر
دجبر قانون السبرى دى ،خو کله چ بيا خپل ځانتهه ځيهر شهو ،يهنه پهه
دې پوهېږو او داس احساسوو چ آزاده يو.
آګاهي يا پېژندنه  ،دځان پېژندن ه ه سهرچينه ده چه لهه ع لهه جهال
او خپلواکههه ده .انسههان دع ههل لههه الرې دځههان څارنههه کههوت ،خههو يههوازې د
آګاهن له الرې ده چ ځان پېژني.
له آګاهن پرته دع ل دهېس ډول څارن او کړو تصور کېداى نهه شهي.
ددې لپههاره چ ه انسههان پههوه شههي  ،څارنههه وکههړت او ع لههي چههارې ترسههره
کههړت ،تههر هرڅههه دمخههه لههومړى بايههد دا وپېژنههي چ ه ژونههدى دى .ژونههد،
انسان ځان ديوه غويتونکي يهن د ارادې له درلودونکي پرته  ،پهه بهل
ډول نههه پېژنههي .د ارادې اراده درلههودل دانسههان د ژونههد ماهيههت جههوړوت.
انسان د ارادې په مرسته ځان پېژني او پرته له دې چه ځهان آزاد وګڼهي .
بله چاره نه شته.
که انسان ځهان پسه څارنهه وکهړى ،ه هه وينهي چه د ه هه اراده ديهو
قانون له مخ تل لورى مهومي ( ه هه ګهورت چه ههرو مهرو بايهد خهواړه
52٠2

وخورت ،د خپل

هنهي هلوځلهو څارنهه وکهړت او يها بلهه کومهه چهاره که

ګ ون ولرت) .ه ه له دې نهه پرتهه بلهه چهاره نهه لهرت چه د خپله ارادې د
دايمي جبرې حالهت نهه بهل څهه نهه وينهي .ههر ه هه څهه چه ازاده وت ،ه هه
جبرې کېداى هم نه شهي .انسهان تهه خپلهه اراده ځکهه جبهرې برېښهي چه
ه ه له دې نه پرته چ ه ه آزاد وګڼي ،بله چاره نه لرت.
تاسو وايي چ زه آزاد نه يم .زه خپهل الس لهوړوم او بېرتهه يه يهکته
کههوم .هرڅههوک پههه دې پههوهېږت چ ه دغههه غيههر منط ههي ځههواب د آزاد د
منلو ،انکار نه منونکی ثبوت دى.
دغه ځواب د ه

آګاهن غبرګون دى چ ع ل پورې اړه نه لرت .کهه

د آزاد يا اختيارآګاهي ،د ځانپېژنهدن لهه سهرچين او ع لهه خپلواکهه
نه واى ،ه ه به دع ل او تبربه تهر اغيهز النهدې واى .پهه ح ي هت که بهه
دغه شان اغيز نه يوازې هېڅکلهه نهه وت بلکه تصهور بهه يه ههم نهه شهي
کېداى.
هر څوک ديو څو تبربو او داليلو نه وروسته په دې پوهېږت چ ه ه
دڅېړن ه يههوې موضههوع پههه توګههه  ،د پېژنههدل شههويو قوانينههو تههر اغيههزې
الندې دى .انسهان بهه ههرو مهرو ه هه تهه غهاړه ږدى او د ه هو تهر پېژنهدن
وروسههته ،هېڅکلههه لههه ه ههو نههه د سههرغړون هڅههه نههه کههوت ،خههو هماغههه
تبربه او داليههل ده تههه دا ثههابتوت چه دده لههه خههوا ځانتههه انګېههرل شههوې
بشپړه آزادت ،شون نه ده او دده هر کړه د ه ه ورځني ژوند کهړو وړه  ،د
ه ه خلهق او خهوت او ه هو اغيهزه او لمسهون پهورې اړه لهرت چه دده لهه
خههوا ترسههره کېههږت ،خههو انسههان هېڅکلههه دغههو اسههتداللونو او تبربههو تههه
غاړه نه ږدت.
انسان همدا چ دتبرب او استدالل په مرسته پهوه شهو چه تېهږه لهه
پاسهه رالههوېږت ،بېشههکه پهه دې بههاور کههوت او پههه ټولهو پېښههو که ددغههه
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قانون د سرته رسېدو هيله لرت.
خههو همههدا چه پههه دې پههوه شههي چه بېشههکه دده اراده  ،دقوانينههو تههر
اغيز الندې ده ،ه ه نه مني او باور ي نه پرې نه راځي.
که څه هم همدا تبربه او اسهتدالل انسهان تهه يهي چه دى لهه خپهل
دغه طبيهت  ،عادت اوکړو وړو سره په ځانګړو شرايطو ک هماغهه دى
چهه و او دادى د زرم ځههل لپههاره  ،پههه همههاغو شههرايطوک  ،بيهها هماغههه
عادت او کړه وړه کوت  .اوله هماغ نتيب سره مخهام دى چه تهل پهه
يوه شان پاى ته رسېدل او دى بيا ههم پهه ډاډمنهه توګهه احساسهوت چه
دى آزاد دى او هرڅه چ غواړت ه ه شان يه کهوت لکهه تهر دغهو تبربهو
مخک ي چ کول .هر انسان که ه ه عاقل وى او که ه هه باڅهارى وت .
هرڅومره او په هره ک ه چ په ډاګهه اوسهپينه ه هه تهه ثابتهه شهوت وت ،
بيهها هههم نههه شههي کههوالى پههه يههوه ځههانګړى وخههت او حالههت ک ه دوه تههوپير
لرونکي کړه وړه ولرت  .ه ه داس احسهاس کهوت چه ژونهد لهه دغهه به
مهنی تصوره پرته ( چ دآزاد بنسټ جوړوت) تصهور کېهداى نهه شهي .
ه ه احساسوت چ هرڅومره دغهه شهان يهو ناڅهاپي ناشهونی وى ،بيهاهم
شههته ،ځکههه د آزاد لههه تصههوره پرتههه يههوازې ه ههه تههه د ژونههد احساسههول
امکان نه لرت بلک د ه ه له تصوره پرته ژوند هم نه شي کوالى.
ه ه نه شي کوالى له دې تصوره پرته ژونهد وکهړت چه پهه ټهول ژونهد
ک ه ټههول انسههاني هيل ه او لمسههون  ،د آزاد د زيههاتوالي لپههاره هل ه
ځل دت .ب ايتوب ،ب وزلي ،زور او کمزورت ،ويهاړ اونهوم ورکتهوب،
قدرت او محکوميت ،روغتيا او ناروغي ،پوهه او نهاداني ،کهار ،زيهار
او اسههتراحت ،مړيههت او لههوږه ،خيههر او شههر د آزاد  ،لههوړې او يههکت
ک

دت.
له آزاد نه د ب برخ انسان تصور ،د ه ه انسان لهه تصهوره بهل څهه
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نه دت ،چ ژونده ي بايللی وت. . .
ستر خداى د انسان خالق دى .خداى د ټولو چارو توان لرت او د ه هه
هستي ب پايه ده .نو داسه چه ده ،بيها ګنهاه څهه مهنهی لهرت ،ه هه ګنهاه
چ له آزاد نه  ،دانسهان دخبرتيها او آګهاهن زيږنهده ده ؟ همهدا د الههي
علم موضوع او مضمون دى.
دانسان کړه وړه  ،د ه و عمهومي او نهه بدليهدونکي قوانينهو زيږنهده
دت چ په خپله د رياضي علومو دپايل  ،پايلهه ده .نهو اوس دا پويهتنه
رامنځ ته کېږت چ د ټولن پر وړاندې د انسان مسووليت  ،له آزاد نه
د انسان د آګاهن او خبرتيا زېږنده  ،څه ده ؟ دا هم شهوه ،دح وقهو دعلهم
موضوع.
دانسهههان کهههړه د ه هههه دطبيههههت او ات او د ه هههه دکرکتهههر او پهههر ده
دالسبرو اغيزو تابن دت.
نو د وجدان او پر يو او بدو کړو وړو خبرتيا چ له ازاد نه آګهاهن
زيږنده ده ،بيا څه شي دت ؟ دا د اخالقو دعلم موضوع ده.
انسههان  ،دبشههرت ژونههد ګ ه و اړيکههو تههه پههه پههام س هره د ه ههو ټههولنيزو
قوانينههو تههابن دى چ ه پههر ژونههد السههبرت دت ،خههو همدغههه انسههان ددې
اړيکههو سههره سههره بيههاهم آزاد برېښههي  .څنګههه بايههد دملتونههو اوبشههريت
مطالهه وشي ؟ څنګه ه ه وڅېړل شي ؟ ه ه په چارو ک آزاد وګڼل شهي
او که محکوم په جبر ؟ دا کېږت د تاري موضوع.
يوازې زموږ پر ځان باوره زمانه ک چه پهوه تبلي هاتي او ټهوليزې
بڼه پيدا کړې ده  ،دچا د دوديدو له برکته چه دنهادانن غهوره وسهيله
ده ،د وګهړت د ارادې آزادت او اختيههار داسه بڼههه غهوره کههړې ده چه به
ځايه برېښي او آن يادول ي ناشوني دت .زموږ په زمانه ک دغهه ته
نهههوم مخهههک

پهه

خلهههل  ،يهنه ه نهههاپوه پرګنه ه  ،دطبهيهههت پېژنهههدونکو
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کارونه ،چ دموضوع يو اړ څېړت ،خبرې پيهل کهړت او ه هه دحهل الره
ګڼي.
دوى وايي او په خپلو خپرونو ک ليکي:
 روا او ازادت نههه شههته  ،ځکههه نههه شههته چهه انسههاني ژونههد د غههړودخوځېدا زېږنده دى او دغړو خوځېدا بيا دغصهب شخصهيت تهابن دى.
روا او آزادى نه شته  ،ځکه موږ د تاري په کوم ناڅرګندک لهه بيهزو نهه
پيدا شوت يو .دوى وايي ،ليکي او خپره وې ي  ،خو په دې خبر ،نهه دت
چ په زرګونو کالونو پخوا هم ټولو مذهبونو او ټولو متفکرينوهمدغه
دجبههر او محکوميههت قههانون چه اوس دوى داسه پههه ټينګههار او هڅههو د
فزيولوژ او ځناورپېژندن په مرسته د ه ه پر ثابتوالي ټينګار کهړت،
نه يوازې پېژندلی و ،بلکه هېڅکلهه لهه ه هه چها انکهار ههم نهه دى کهړى.
ه ههوى پههه دې نههه پههوهېږت چ ه پههه دې برخههه ک ه دطبيه ه علومههو ون ه ه
يوازې داده چ دهرې موضوع يوازې يهو اړ راڅرګنهدوى  ،ځکهه ع هل
او اراده دعلمي څېړنو له مخه دع لهي زېهږون نهه پرتهه بهل څهه نهه دى .دا
چ ه انسههان د کههوم کلههي قههانون لههه مخ ه دڅههارويو د ودې او پرمختههل
دتاري په کوم ناڅرګند وخت ک دټيټو ځناورو نه وده کهړت وې .داه هه
څه دت چ اوس په نوې بڼه  ،خو له موږه په زرګونه کاله پخوا مهذه او
فلسهف څېړنهو کهړت دت ،يهنه دا چه انسهان لهه ع النهي پلهوه دجبههر او
محکوميت دقوانينو تهابن دى ،خهو دا ديهوه ويښهته پهه ک هه ههم لهه مهوږ
سره ددې پويتن په آوار ک هم مرسته نه کوت ،ځکه داخبره بهل اړ
هم لرى او ه ه د آزاد  ،انساني اختيار منل دى.
که انسان دتاري په يوه ناڅرګنده پړاو ک  ،له بيزو نه راپيهدا شهوى
دى ،دا بلههه خبههره هههم پههه همههدې ک ههه د پوهېههدو وړ ده چ ه وايههي:انسههان
دتاري په يوه څرګنده وخت ک له يو موټي خاورې نه راپيهدا شهوى دى.
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( په لومړت نرر X ،ناڅرګنهد دى او پهه دويهم که بيها دزېهږون سهرچينه) .
داپويتنه چ د انسان دآزاد خبره ،څنګه دجبر لهه قهانون سهره يوځهاى
شهههي  .،دتطبي هههي فزيولهههوژ او ځنهههاور پېژنهههدن دعلومهههو پهههه مرسهههته
آواريههدت نههه شههي .کلههه چهه مههوږ دچونګښهه  ،سههوى او بيههزو تههرمنځ د
ګ والي نښه يوازې غړى او اعصاب ونيو ،حال دا چ انسان له غهړو او
اعصابو پرته اګاهی او وجدان هم لرت.
دطبيهي علومهو پوههان او د ه هوى پلويهان چه تصهور کهوت ،دغه
پويتن ته پهه بشهپړه توګهه ځهواب ويلهی دى ،ه هوى  ،ه هو خټګهرو تهه
ورته دت چ دکليسا د ديوال يو خوا سپينه او رنل کهړت او دکهار مشهر
يههها خاونهههد دنشهههتوالي نهههه پهههه ګټهههه اخېسهههتو سهههره دکړکهههن  ،دريڅه ه ،
سهههپېڅلي شهههمايل او ه هههه ديوالونهههه چه ه ټهههوليز تهههرميم يهه الپهههاى تهههه
رسههېدلی نههه دى ،ټههول سههپين او رنههل کههړى او دى تههه خوشههاله وت چ ه
هرڅه ي رنل کړت او کار ي په غوره او يه توګه پاى ته رسولی دى.
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۳
دنورو ه و پوهو پر وړاندې چ غواړت دجبر او اختيار پويتن تهه
ځواب ووايي ،تاري دا ځانګړتيا لرت چ دتاري لپاره دغهه موضهوع ،
نهه دبشهر د ارادې پهه الهل او ماهيهت بلکه پهه تيهر وخهت که د ه هه پههه
څرګنديدو او ځينو ځانګړو شرايطو پورې اړه پيدا کوت.
د علم تر نورو څانګو تاري  ،ددغ پويتن د آوار لپهاره د نرهرت
علومو پر وړاندې دتبربي علومو بڼه مومي.
دتاري موضوع نهه پهه خپلهه دانسهان اراده بلکه د ه هه پهه اړه زمهوږ
تصور دى ،نو له دې کبله تاري  ،ددغو دوو سره ضد ،جبر او اختيهار لهه
رازه ډک يووالي دآوار لپاره دالههي علومهو ،ان البونهو او فلسهف پهه
شان  ،په انساني کړو ک ستونزې نه لرت.
تاري  ،انساني ژوند ،لکه ه ه شان چ موږ تهه څرګنهدېږت او يها پهه
ه ههه ک ه د دغههو دوو سههره متضههادو اړخونههو يههووالي رامههنځ تههه کېههږت،
څېړت.
دانسهان پهه ريهتيني ژونههد که  ،ههره تههاريخي پېښهه  ،يهاهم انسههاني
کړه ،په ډاګه او د دغهه ضهديت لهه خهورا کمه پوهېهدن پرتهه د درک وړ
دى .که څه هم هره پېښه او هر کهړه تهر يهوې ک ه پهورې پهه اختيهار او تهر
يوې ک

پورې په جبر ترسره کېږت.

د تاري فلسفه د دې مسل د آوار لپاره چ جبر او اختيار  ،څنګه
او په څه ډول او پهه کومهه ک هه پهه انسهاني کهړو وړو که اغيهزمن دت او
ددغو دوو اللي ماهيت څه دى  ،نه يوازې داکوالى شي بلک تر هرڅهه
لومړى د جبر اواختيار د مفاهيمو پېژندنه وکړت او بيا ددغهو مفهاهيمو
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په مرسته د ژوند پديدې وڅېړت .تاري د جبر او اختيار پېژندنه د خورا
ب شمېره  ،تاريخي پېښو له پايل راباسي.
په هرډول که موږ دډېرو او يها ههم ديهوه تهن د کهړو وړو څېړنهه وکهړو،
موږ پوهېږو چ ه ه بايد دجبر او اختيار ديو ګ ترتي په ډول وڅېړو.

کله چه مهوږ دملتونهو د لېږديهدو يها د وحشهي قبهايلو د يرغلونهو يها
ددرېيم ناپليون دفرمانونو په اړه غږېږو او يا د ه ه چا ددې پريکهړې پهه
اړه چ يو ساعت مخکه يه د خپهل تهل لپهاره  ،د څهو الرو نهه يهوه الره
ټاکل ده ،په دې ټولو ک هېس ډول تناقض نه وينو .دجبر او اختيار ه ه
ک ههه چ ه ددغههو کسههانو پههه کههړو وړو ک ه ون ه ه لههرت ،مههوږ تههه لههه ورايههه
څرګنده ده.
زياتره وخت د اختيهار دک ه  :د کمهوالي او زيهاتوالي پهه اړه تصهور
تهوپير لهرت او د تصههور دا تهوپير هههم  ،ه هه نرههر پهورې اړه لههرت چه مههوږ
قضاوت پرې کوو ،خو هرڅنګهه چه وت ،بايهد ووايهو چه انسهاني کهړه
وړه د جبر او اختيار د يووالي نه پرته  ،بل څه نه دت .په هر ډول کهړو وړو
ک په يوه ټاکلي اندازه اختيار او په يهوه ټهاکلي انهدازه جبهر وينهو او ههر
ه ه چاره چ څېړو که په ه هه که د اختيهار ک هه زياتهه وت ،پهه هماغهه
ک ه به په ه ه ک دجبر ک ه کمه وت .او که د جبر ک ه زياتهه وت ،هلتهه
به د اختيار ک ه لږه وت. . . .
ډوبېدونکی انسان يو بل تن ته الس ور اچوت ،پهه دې توګهه ه هه ههم
ډوبوت او يا ه ه مور چ خپل ماشوم ته دشودو ورکولو له امله بيحالهه
او خواړه غال کوت .يا کوم سرتيرى چ دسخت دسپلين له مخ د خپهل
افسر په قومانهده به ګنهاه انسهان وژنهي ،د ه هه څېړونکهي لهه نرهره چه
پوهېږت دغه خلل د ګناه دسرته رسېدو په وخت که پهه څهه حالهت که
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وو ،لهږ ګنهګههاره دت يهنه دغهو خلکههو د ه ههو څېړونکهو لههه نرههره دګنههاه
دسرته رسولو په وخت ک خورا کم اختيهار درلهود او جبهر پهرې زيهات و.
نههو دپريکههړې پههه وخههت ک ه د ه ههه چهها پههه پرتلههه چ ه نههه پههوهېږت چ ه
ډوبېدونکی خپله ډوب شوى او ه ه مور چه غهال يه کهړې ده ،وږې وه
او سرتيرى دې ته اړ و چه د خپهل افسهر قومانهده ومنهي ،زيهات اختيهار
لهرت . . .او نهور . . .پهه دې توګهه څهومره چه جبهر زيهاتېږت پهه هماغهه ک ههه
اختيار کمېږت .
مههذه  ،انسههاني سههالم تفکههر  ،علههم  ،ح ههوق او پههه خپلههه تههاري ټههول
دجبر او اختيار پر دغو اړيکو يو ډول پوهېږت.
پههه ټولههو ه ههو پېښههو ک ه چ ه زمههوږ لههه نرههره د جبههر او اختيههار ون ه ه
کمېږت او زياتېږت  ،پرته له استثنا  ،پر درې بنسټونو والړ دت:
 -٠له بهرنن نړ سره د ه ه چا اړيکی چ پېښه رامنځ ته کوت.
 -5له زمان سره.
 -۹له ه و عواملو سره چ پېښه ي رامنځ ته کړې ده.

له بهرنن نړ سره د انسان لږ يا زيات څرګند اړيکي  ،د ه هه ټهاکلي
ځاى په اړه کمه يا زياته ،خو براال پوهېدنه ده ،چ هر سړى يه لهه خپهل
چاپيرياله لرت .دا ه ه علهت يها بنسهټ دى چه ډوبېهدونکی سهړى يه د
ه ه چا په پرتله چ پر وچه والړ دى ،په ډاګه جبرې او آزادت ي کمهه او
يها د ه هه چها کهړه وړه چه پهه يهوه ګڼهه ګوههه که لهه نهورو سهره پهه نېههږدې
اړيکو ک ژوند کوت .او يا هم دسارت په توګه ه ه څوک چ په کهورني
ژوند  ،دولتي چارو او يا سوداګر ک اخته دى  ،په ډاګهه ديهوه مبهرد
او له ه ه چا سره چ له بل سره اړيکي نهه لهرت  ،آزادى کمهه لهرت او جبهر
ي زيات دى.
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که موږ يو انسان  ،د ه ه له چاپيرياله جال او له نورو سهره لهه اړيکهو
پرته وڅارو ،د ه ه هرڅه موږ ته آزاد او دده په خپل اختيار که برېښهي.
او کههه مههوږ د ه ههه پههه چاپيريههال که  ،لههه کههوم چهها يهها کههوم څههه سههره د ه ههه
اړيکي په پام ک وساتو ،دا پهه دې مهنهی  ،لهه ه هه چها سهره چه کتهاب
لولي  ،يا غږېږت .او يا له ه ه کار سره چ دى پرې اختهه دى ،يها آن ه هه
فضا چ دى ي چاپير کړى دى ،يا ه ه له ه

رها سره چ د ه ه شا او

خههوا تههه پههر پرتههو شههيانو ځلېههږت ،دغههو ټولههو تههه يههه وګههورو ،دا راتههه
څرګندېږت چ له دغو شرايطو نه هريو پر ده اغيز لرت او لږ تر لږه د ه ه
ديوې چارې ټاکونکي دت او يا ي الريوونه کوت .او په ه ه اندازه چ
موږ پوهېږو ،څومره چ ددغو عواملو اغيز زيات وت .په کهړو وړو که
د ه ه آزادى زموږ تر پامه کمه او جبر پر ه ه موږ ته پياوړى برېښي.
دويم بنسټ  ،له نړ سره دانسهان زمهاني اړيکهي دت .څهومره چه لهه
نړ سره دغه اړيکي براال او يا پټ اوسي په هماغه ک ه به ددغهه زمهان
په اوږدو ک څرګند او يها پهټ واوسهي .دا هماغهه اړيکهي دت چه پايلهه
ي دلومړني انسان ګناه او له جنته د ه ه دشړلو او په پاى که دبشهريت
دپيدايښت المل شو .دغه المل زموږ ترپامه تر اوسني کهورني ژونهده( د
مېړه او يځ اړيکی ) الجبرې يکارت .دا هماغهه بنسهټ او اړيکهي دت
چ ددې سب کېږت  ،ه ه پېښه چ لهه پېهړ پېهړ پخهوا پهه دې نهړ
ک پېښه شوې وه او له موږ سره د زمان له الرې پرتهه بهل ډول اړيکهي نهه
لههرت .داوسههني انسههان تههر کههړو نههه چه پايلههه يه ال څرګنههده نههه ده ،جبههرې
يکاره شي.
دانسان د کړو وړو د جبر او اختيار په اړه زموږ قضاوت  ،ه ه وخهت
او واټن پورې تړلی دى چ دپېښ دپېښېدو له شېب نهه دقضهاوت تهر
وخته پورې تير شوى دى.
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که زه په داس يوې چارې قضاوت وکهړم چه يهوه شهېبه مخکه مه
ترسره کړې ده او دسرته رسېدو شرايل ي هم له اوسنن شېب نه هومره
تههوپير نههه لههرت  ،زمهها چههارې بههه ماتههه ناچههاره او بېشههکه چهه اختيههارت
وبرېښي ،خو که پر ه

چارې قضاوت وکهړو چه يهوه مياشهت مخکه

او پخههوا او چههور پههه نههورو شههرايطو ک ه پېښههه شههوې وه ،ب ه ارادې بههه
اعتراف وکړم چ که دا کار م نه واى کړى  ،تر دې غوره او ي پهايل
او آن ه ه جبرې پېښ به چ له دغ پېښه راپيهدا شهوت دت  ،تهر سهره
شوې نه واى .که د خپل حافر پهه مرسهته  ،لهه دې ههم پخوانيهو پېښهو
شههويو چههارو  ،دسههارت پههه توګههه د ه ههو چاروپههه اړه چه له

کالههه پخههوا

پېښ شوې دت ،فکر وکړم ،بېشکه چ ددې کهړو وړو پايلهه بهه ماتهه ال
څرګنده وت ،خو دا تصهور کهه ه هه چهاره مه نهه واى کهړې ،څهه بهه پهې
شوى واى راته ګرانه ده .څومره چ د خپل حافر پهه مرسهته ال لهرې او
پخوانن زمان ته ورځو او يا په دې ډول دراتلهونک قضهاوت کهوو ،دا
راته څرګندېږت چ د اختيار په اړه زموږ قضاوت ال تت برېښي.
پههه همههدې توګههه پههه ټههوليزو چههارو کهه د ارادې د آزاد پههه هکلههه
دبدلون دک

له برکته انسان په تاري ک بيا موندل کېږت .ه ه پېښهه

چه اوس  .پېښههه شههوې ده  ،بېشههکه زمههوږ لههه نرههره د ټولههو ه ههو پېژنههدل
شويو څېرو د کړو وړو زېږنده ده چه خپلهواک ګڼهل شهوت دت ،خهو ه هه
څهه چه لهږ پخهوا پهې

شهوت دت او اوس ههرو ورو د ه هو داسه پههايل

وينو چ پرتهه لهه ه هه دبهل څهه شهي تصهور کهوالى نهه شهو او لهه بلهه پلهوه
څومره چ موږ دپهې

پهه لټولهو که وروسهته شهاته درومهو ،پهه هماغهه

ک ه په ه وک د اختيار ک ه رالوېږت.
د اتري

او پروس جګړه بېشکه موږ ته دځيرک بيسمارک او نورو د

کړو وړو پايله برېښي.
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که څه هم په دې که شهل دى  ،خهو د نهاپليون جګهړې ال تراوسهه ههم
موږ ته داتالنو د ارادې زيږنده يکارت ،خو لليبي جګړو نهور پهه پهوره
توګه خپل دريځ او ځاى موندالى  ،نو ځکه د اروپا اوسني تاري د ه هو
له تصوره پرته ب مهنی دى ،کهه څهه ههم د ه هه وخهت د تهاري ليکونکهو
لپهههاره لهههليبي جګهههړې ههههم د ه هههه وخهههت د څهههو تنهههو داسه ه تهههاريخي
شخصههيتونو د کههړو وړو زېږنههده دى چهه آزاد او اختيههار لرونکههی ګڼههل
کېدل ،خو ګله چه د وحشهي قهامونو د مههاجرت خبهره رامهنځ تهه کېهږت.
هېڅوک هم دا تصور نه شي کهوالى چه د اوسهنن اروپها بڼهه  ،داتهيال د
آزادې ارادې زيږنده ده ،په هره ک ه چ پهه تهاري که شهاته سهتنېږو او
خپله دڅېړن موضوع ال لرغون او له اوسنن زمان لرې غوره کهوو ،د
ه ههو کسههانو پههه کههړو وړو ک ه اختيههار او آزادې چ ه دپېښههو دپېښههېدو
سههب شههوت دت ،مههوږ تههه ال شههکمن او دچههارو الريههوونکی ال مببههور
برېښي.
 )۹زموږ څېړن په درېيم پړاو ک  ،دعلتونو پر ه هو خهورا به پايهه
اړيکو چ څه کم او زيات زموږ په واک ک دى او ع هل دپېښهو دشهنن
لپاره ه ه ته اړتيا لهرت  ،والړې دت .نهو لهه دې د انسهان ههر ځهانګړت کهړه
بايد د پخوانيو پېښو د پايل او دراتلونکو پېښو دعلت په توګهه خپهل
ځانګړى ځاى لرت.
کله چ موږ ته د کوم چارې د سهرته رسهېدو علهت پهوره يهکاره نهه
وت ،دا مهمه نه ده چ دغه چاره جنايت دت ،يا خير ،يا داس چاره چه
نيکههي او بههدت پههورې هههېس اړه ونههه لههرت ،مههوږ دا منههو چه ددغه چههارې
سههرته رسههوونکی ،ه ههه پههه خههورا پههه ارادت او پههه اختيههار ت ډول سههرته
رسههول ده .کههه دغههه چههاره جنايههت وت ،تههر هههر څههه دمخههه موږه ههه تههه د
مبازاتو غويتنه کوو او که دخير کار وت  ،ه هه تهه بهه تهر ههر څهه دمخهه
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درنههاوت کههوو او کلههه کههه کومههه داسه چههاره ترسههره شههي چه لههه اخالقههي
پلههوه ،نههه يههه وت او نههه بههده .ه ههه پېښههه مههوږ  ،د ه ههه دسههرته رسههوونکي
دقوت  ،غير مهمول او ازاد شخصيت زېږنهده ګڼهو ،خهو کهه مهوږ تهه دبه
شمېر علتونو نه يو علت څرګنهدوى ،پهه ه هه که مهوږ تهه دڅرګنهده جبهر
ونه ه پېژنههو ،نههو ځکههه د ه ههه جنايههت لپههاره لههږ غههچ غههواړو  .ديه چههارې
سههتاينه هههم يههه لږکههوو او دسههرته رسههوونکي آزادت او بيهها وړتيهها تههه هههم
هههومره ارزيههت نههه ورکههوو ؟ کههه جنايههت کههوونکي چ ه دجانيههانو او داړه
مارو په مهنځ که لهوى شهوى دى .د ه هه دګنهاه پېټه سهپکوت .تهر خپلهو
ماشومانو د مور او يا پالر سريندنه او ځاريدنه  ،تر ه

سريندن او

ځاريدن نه چ ستاين او ګټ لپاره کېږت ، ،ډېره طبيهي او به علتهه
برېښي  ،ه ه کمه اختيارت او ازاده ده ،نوځکه لږه دسهتاين وړ ده  ،کهه
له يوې ډله  ،ګونهد يها ديهو مختهرع لهه چهارو او کهړو وړو سهره پخهوانن
پېژنههدګلوت ولههرو  ،د ه ههه چههارې مههوږ کههم حيرانههه وت .کههه مههوږ د زيههات
تبرب خاوند يو ،که موږ د خلکهو پهر کهړو وړو پهر جبهر او اختيهار پهر لهه
پس څارنه ولرو  ،د ه ه کړه وړه  ،موږ ته زياتره جبرې برېښهي او آزادى
ي کمه .که زموږ تر څارن النهدې کهړه وړه سهاده وت او زمهوږ تهر څهارن
الندې چهارې زيهات وت  ،نهو زمهوږ تصهور بهه د ه هو لهه جبهرې والهي نهه،
بشپړ وت .د ه هه ځهوان رسهوايي چه پهالر يه بهدنام سهړى وت  ،د ه ه
يههځ بههدلمني چه پههه څرګنههد بدنامههه مههاحول که لويههدل وت او نيشههه
سړى بيا بدمستن ته ورستنېږت او دداس نورو چارو علتونه  ،څهومره
چ موږ ته څرګند وت  ،بيا هم موږ ته لږ اختيارت برېښي.
کههه دداسه يههو سههړت کههړه وړه چه د ه ههه ع لههي وده خههورا ټيټههه وت،
يهني  ،يو ماشوم ياليوني کړه وړه څېړو  ،له دې کبله چ د ه هه  ،دکهړو
وړو له علتونو او د هن له سادګن سره آشنا يو ،د ه ه کړه وړه اجبهارت
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او د آزادى يا اختيهار ونه ه پهه ه هه که دومهره کمهه ونيهو چه د ه هو لهه
علتونو نه په خبرېدو سره سمدالسه د ه و دپايلو اټکل کوالى شو.
يوازې دهمدغو دريو اللونو پر بنسټ دى چ په ټولو قوانينهو که
د ه هو جانيهانو لپهاره د مسهووليت پېټهی کمېهږت چه باڅهارى يها هنهي
نيمګړتيا ولهرت .دسهد يها آګهاهن د زيهاتوالي او يها کهم والهي لهه املهه ،د
ه و شرايطو ته په پام  ،چ دغه پېښه په ک پېښه شوې ده ،دپېښه

د

پېښېدو او د ه ه دقضاوت تر وخته پهورې  ،وخهت تهه پامرنهه او د ه هو
داليلو د لږې او ډېرې پېژندګلو پربنسټ دى چ ديهو چها دمسهووليت
ک ه ټاکل کېږت.
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٠5
او په دې ډول له موږه بهر چاپيريهال سهره زمهوږ داړيکهو د زيهاتوالي
او کموالي پهه ک هه دجبهر او اختيهار پهه اړه زمهوږ تصهور ههم زيهاتېږت او
کمېږت .دغه راز دپېښ دپېښهېدو دلهه وختهه دزيهاتوالي او کمهوالي او
له دغ پېښ سره داړيکو کموالي او زياتوالي تهه پهه پهام سهره ده چه ،
دغ پېښ پورې داړوندې پايل اغيزې پر موږ زياتېږت او کمېږت.
په دې ډول که موږ د داس يو چا حالت څېړو چ لهه مهاحول سهره يه
اړيکي خورا څرګند او د ه ه دکړو وړو وخت زمهوږ دقضهاوت لهه وختهه
خورا لرې وت او ه ه عوامل ټول مهوږ تهه څرګنهد وت چه د ه هه لهه املهه
دغه پېښه يا چاره ترسره کېږت ،نو دغه چاره موږ په بشهپړه توګهه جبهرې
او داختيار نښ په ه

ک خورا کم ګڼو ،خو که موږ دداسه يهو چها

حالت وڅېړو چ له بهرني ماحول سره د ه ه اړيکهي خهورا کمهزورې  ،د
ه ه د کړو وړو او يا دځانګړې چارې دپېښېدو وخت  ،له اوسهني وخهت
سره نېږدې وت او موږ له ه و عواملو سره چ د ه ه له املهه دغهه پېښهه
ترسهره شهوې ده  ،پېژنهدګلوت ونهه لهرو ،د ه هه کهړه وړه بهه مهوږ تهه خهورا
اختيارت او آزاد وبرېښي او جبر به ي خورا کمزورت او کم يکاره شي.
په دغو دواړ حالتو ک چ څومره دپېښ په اړه موږ خپهل نرهر بهدل
کړو ،څومره چ پر پېښه د مهاحول اغيهز ال زيهات ځانتهه يهکاره کهوو،
څومره چ دپېښ دپېښېدو وخت لرې يا نېږدې تصورو وو او يا هم يها
څههومره چ ه دپېښ ه عوامههل مههوږ تههه څرګنههد او يهها ناڅرګنههد وت ،مههوږ
هېڅکله نه شو کوالى په بشپړه توګه ديهوې پېښه پېښهېدل اجبهارت او
يا اختيارت وګڼو.
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)٠که هر څومره موږ د چاپيريال له اغيزه آزاد او د ه هه اړيکهي خهورا
لږ و ګڼو  ،بيا هم هېڅکله نه شو کوالى په دغه چاپيريال ک داختيار په
مفهوم پوه شو .دانسان کړه په جبرې توګه د ه ه دبدن او د ه ه دمهاحول
تابن دت .زه خپل الس پورته کوم او بېرته ي يکته کوم ،ماتهه مه خپهل
دغه کړه اختيهارت برېښهي ،خهو کهه لهه ځانهه وپويهتم چه ايها مها کهوالى
شول خپهل الس ههرې خواتهه پورتهه کهړم ؟ ويهنم چه مها الس ه هه پلهو تهه
پورتههه کههړى دى چ ه زمهها پههه شهها او خههوا ک ه لههه بههل هرپلههوه  ،زمهها بههدني
جوړيت ته خن نه و .که ما له ټولو خواو نه يوه خهوا ټهاکل ده  ،دا لهه دې
کبله وه چ په دغه لور دالس پوره کېدو لپاره تر بل هرلورت ،خن کم و.
ددې لپاره چ انسان چور آزاد او اختيارت وګڼو ،ه هه بايهد لهه ماحولهه
بهر تصور کړو ،خو داس برېښي چ دغه چاره ناشون ده.
 )5هههر څههومره کههه مههوږ دپېښهه پههه اړه دقضههاوت وخههت  ،دپېښهه
دپېښېدو وخت ته ورنېږدې وګڼو ،هېڅکله هم نه شو کهوالى د وخهت او
زمان له جبره ځان ازاد کړو .آن که دغه پېښه يهوه شهېبه مخکه ههم شهوې
وت  ،ه ه د زمان له اغيزه ځکه آزاده نه ده چه ه هه پهه زمهان که ترسهره
شهوې ده .ه هه دوخهت لهه اغيهزه جهال کهوالى نهه شهو .زه کهوالى خپههل الس
پورته کړم ؟ خپل الس پورته کوم ،خو که زه له ځانه وپويهتم چه ايها مها
کوالى شول ،په ه ه شېبه ک چ تيهره شهوه ،الس پورتهه نهه کهړم ؟ ددې
لپاره چه پهر خپهل ډاډ پهوه شهم ،خپهل الس نهه پورتهه کهوم ،خهو دالس لهه
پورته کولو ه ه وخت ډډه نه ده شوې ،چ په ه ه وخهت که مها دآزاد
او اختيار په اړه فکر کاوه .ه ه شېبه تيره شهوې ده اونهور  ،زمها لهه واکهه
او اختياره وتل ده .دغه راز ه ه الس چه مها پورتهه کهړى ،نهور نهو ه هه
الس نه دى چ زه ي نه پورته کوم او ه ه هوا چ دغهه خوځېهدا پهه که
شوې ده  ،هم ه ه هوا نه ده چ اوس له مانه چاپيره ده .ه هه شهېبه ههم نهه
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راستنېدونک ده چ دغه کړه په ک شوت دت ،خو داچ وروسهته مه
دالس له پورته کولو ډډه وکړه  ،دا ددې المهل کېهداى نهه شهي چه مها نهه
شو کوالى مخک هم الس پورته نه کړم .دا چ د زمان په يوه شېبه ک ،
زما له خوځېدا پرته بله خوځېدا کېداى نه شوه .دا  ،دا مهنی نه لرت چ
کوالى ي شول بله خوځېدا وشي .ددې لپاره چ خپله خوځېهدا آزاده او
اختيارت وګڼلی شوبايد وکهوالى شهو ،ه هه د تيهر او راتلهونکي پهه مهنځ
ک يهني د زمان او وخت نه دباندې تصور کړو چ دا هم ناشون ده.

 )۹هر څومره چ دپېښهو دپېښهېدو دعواملهو دپېژنهدن سهتونزې،
ب شمېره وت  ،هېڅکله نهه شهو کهوالى د اختيهار او آزادت يهنه دعلهت
پوره نشتوالي راپيدا کړو .که هرڅومره موږ ته د پېښو د پېښهېدو اراده
خپله وت او که پهرد  ،ناڅرګنهده وت کهه څرګنهده .دع هل لهومړې هڅهه د
ه ه علت لټونه ده چ له ه ه نه پرته ددغ پېښ دپېښهېدو تصهور ههم
نه شو کېداى .زه غواړم ديو څهه کولهو لپهاره خپهل الس پورتهه کهړم .البتهه
ب هر علته  ،خو دا چ زه غواړم يو څه سرته ورسوم  ،ه ه ههم به علتهه
او پرته له هرډول دليله ،دا په خپله زما ددې چارې د سهرته رسهولو علهت
دى.
خو آن که داس يو څوک تصور کړو چ له هرډول اغيزه آزاده وت ،د
ه ه دهمدې شېب او اوسني کړه وڅارو او داسه وګڼهو چه ههېس علهت
ه ه دې کارته نه هڅوت ،دجبر اغيزه د ه ه په چاروک خورا لهږ او ههېس
وشههمېرو ،آن پههه دې حالههت ک ه هههم دسههړى دبشههپړې ازاد خبههره نههه شههو
کوالى  ،ځکه ه ه موجود چ له ههرډول اغيهز نهه به اغيهزې ،دزمهان نهه
بهر او کړه ي کوم علت پورې اړه ونه لرت ،نور نو انسان نه دى.
کټ مټ همداس  ،هېڅکله نه شو کوالى دچا داس کړه تصور کړو
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چ ه پههه بشههپړه توګههه لههه اختيههار او آزاد نههه ب ه برخ ه او يههوازې د جبههر
ترقانون الندې وې.

 -٠که هرڅومره زموږ پوهه د ه

فضا له شرايطو نه چ سړى په ک

دى زياته وت ،دغه پوهه هېڅکله نه شي کوالى بشپړه و اوسهي .داځکهه
چ دغه شرايل په ب پايه توګه داس دت لکهه فضها چه به پايهه ده او
تر ه ه پورې چ پر انسان د ټولو شرايطو اغيز څرګند او ټاکل شوى نهه
دى ،يهن ه پههه دې مهنههی چ ه پههوره جبههر نههه شههته او هلتههه داختيههار ون ه ه
ليدالى شو.
-5هرڅومره چ دپېښ او کړو وخت او زمان  ،د ه هو کهړو لهه وخهت
او زمان نه چ موږ قضهاوت پهرې کهوو ،لهرې وګڼهو ،ددغهو کهړو دسهرته
رسېدو پړاو تل ټاکلی دى .خو زمان او وخت ب پايه دى ،له دې پلوه هم
هېڅکله د پوره او بشپړ جبر تصور کېداى نه شي.
 -۹هرڅومره چ دکوم پېښ يا کړو دعلتونو لړ موږ ته څرګنده
وت .موږ به ځکه هېڅکله ددغ لړ پر کړيو ترپايه پوه نه شو چه دغهه
لړ ب پايه ده ،نو له دې کبله هم نه شو کوالى پوره او بشپړ جبر ترالسه
کړو.
او ددې ترڅنههل  ،کههه آن پههه کومههه پېښههه ک ه مټ ه آزادت هههم ومنههو،
يهن له هېس سهره برابهره آزادى ،بيها ههم ځېنه وخهت دسهارت پهه توګهه ،
دمههرګ پههه حههال ک ه انسههان يهها جنههين ،يهها هههم باڅههارى(لېههونی)هههېس ډول
اختيار نه لرت ،زموږ دغه منن زموږ له خوا دڅارن وړ انسان د مفههوم
دانکار مهنی لرالى.
په دې ډول هره شېبه چ آزادت پهاى تهه رسهېږت ،هلتهه انسهان ههم نهه
شته .نو له دې کبله که انساني کړه يهوازې جبهرې او لهه ههرډول آزاد به
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برخ ه وت ،پههه هماغههه ک ههه لههه تصههوره لههرې دت ،لکههه ه ههه کههړه چ ه لههه
مطل

آزاد سره مل وت.

په دې ډول  ،د ه هه انسهان ،د ه هو کهړو د څېړنه لپهاره چه لهه جبهره
پرته  ،بل ډول تر سره شوت نهه وت او لهه ههر ډول ازاد نهه به برخه وت.
بايد دفضا له ب شمېره شرايطو سره آشنا شو ،بايد په خپلو څېړنهو که
دب پايه وخهت او زمهان پهړاو پهه پهام که ولهرو او به شهمېره عوامهل او
علتونه وپيژنو.
ددې لپههاره چ ه يههو انسههان پههه بشههپړه توګههه آزاد او لههه هههرډول جبههرې
قانون نهه به اغيهزه تصهور کهړاى شهو .مهوږ بايهد ه هه يهوازې لهه فضها نهه
دبانههدې  ،لههه وختههه او زمههان نههه وتلههی او لههه هههر ډول علههت او اغيههزه لههرې
تصور کړو ،په لومړت ډول ک  ،که جبر ب اختياره کېداى شواى ،مهوږ
به دجبر هماغه يوه جبرت قانون نه مرسته غويتي واى يهن له يهوې به
محتوا اډان نه .
دويم ډول يا پېښه ک  ،که اختيار ب لهه جبهره کېهدونکي واى ،مهوږ
به له هر ډول شهرايطو نهه آزاده  ،آزاد تهه چه دفضها  ،زمهان او علهت لهه
اغيههزه ازاده واى ،رسههېدلي واى .ه ههه آزادت چه لههه زمههان ازاده وت ،نههه
شته او دا به ب اډان (چوکاته) محتوا واى. .
په ټوليز ډول به موږ دوو پايلو ته چ ټول انساني نرريات پهرې والړ
دت ،رسههېدلي واى .د ه ههو دژونههد نههه پوهېههدونکی ماهيههت او بههل ه ههه
قوانين چ پر ه ه السبرت دت.
ع ل وايي:
 )٠چاپيريال له خپلو ټولهو ډولونهو اوبڼهو سهره چه د ه هو پهه مرسهته
احساسېږت ،يهن ماده ،خورا ب پايه ده او په بل هېس ډول ي د تصهور
امکان نه شته.
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 )5وخههت او زمههان يههو ب ه پايههه او پرلههه پس ه او آن يههوه شههېبه هههم نههه
دريدونکي لړ ده چ پرته له دې نه  ،دغه لړ درېدل نه لرت په بل ډول
تصور کېداى نه شي.
)۹دعلتونو دلړ پايل  ،نه پيل لرت او نه پاى درلوداى شي.
آګاهي وايي:
)٠
يوازې زه يم او هر ه ه څه چ شته والي لرت ،يوازې زه يهم او پهه دې
توګه فضا هم زما يوه برخه ده.
 )5زه تيريدونکي زمان او وخت  ،دحال په اوسنن شېبه که چه پهر
ه ه ک ديهوه ژونهدت موجهود پهه توګهه آګهاهی لهرو ،سهنبوو ،نهو لهه دې
کبله له زمانه سم بهر يم.
 )۹زه دعلت له اغيزه هم بههر يهم ،داځکهه چه زه ځهان د خپهل ژونهد د
هرې بڼ دڅرګنديدو علت احساسوم.
ع ل دجبر قوانين څرګندوت او آګاهي داختيار ماهيت.
ب پايه آزادت يها اختيهار ،پهه انسهاني وجهدان يها اګهاهي که دژونهد
ماهيت دى.
ب محتوا جبر انساني ع ل او د ه ه درې ګون بڼ دت.
اختيار او آزادت ه ه څه دت چ څېړل کېږت او جبر ه هه څهه دى چه
څېړنه کوت .آزادت محتوا ده او جبر بڼه ده.
يوازې د پېژندن د دوو سهرچينو پهه جهال کېهدو او ويشهلو سهره چه
دمحتوا او بڼ په توګهه يهو لهه بهل سهره اړه لهرت  ،دداسه مفهاهيمو لکهه
جبر او اختيارچ مت ابال يوبل انکاروت او پهه يهوازې بڼهه د درک وړ نهه
دى ،پوهېدالى شو.
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يوازې دپېژندن ددغو دوو سرچينو ،له يو ځاى کېدو نه ،چ يو لهه
بل سره اړه لرت ،د انساني ژونهد څرګنهد تصهور کېهداى شهي .ددغهو دوو
مفاهيمو  ،محتوا او بڼه نهه دبانهدې چه پهه خپهل يهو ځهاى کېهدو سهره،
مت ابال يو بل پېژني  ،دژوند تصور ناشوني دى.
هر ه ه څه چ موږ د انساني ژوند په اړه پهوهېږو  ،يهوازې د اختيهار
او جبر يهن د آګاهي او ع ل ترمنځ ټاکلی اړيکي دت.
پههر ه ههه څههه چ ه مههوږ دطبيهههت او نههړ پههه اړه پههوهېږو  ،يههوه داس ه
ځهههانګړې اړيکهههه ده چه ه دطبيههههت دقهههوت او دجبهههر د اړتيههها يادژونهههد
دماهيت او ع لي قوانينو ترمنځ شته دى.
دطبيهت د ژوند قوتونه له موږه دباندې دى او زمهوږ آګهاهي پهر ه هه
السههبرې نههه ده .ه ههه دث ههل د مرکههز ،دبرېښههنا د ټکههان ،د ژونههد د حيههواني
قههوت او نههورو پههه نامههه نومههوو ،خههو د انسههاني ژونههد قههوت او پياوړتيهها
داس څه دت چ زموږ دپېژندن قوت او آګاهي پره هه خبهردت او مهوږ
ه ه د اختيار او آګاهن په نامه يادوو.
خو له دې امله چ دث ل پر مرکز زموږ آګاهي السهبرى نهه لهرت ،مګهر
بيا هم هر انسان ه ه درک او احساسوت او ه ه يهوازې دجبهرې قوانينهو
(د ټولههو سههتورو دسههاده درونههدوالي نههه نيههولي بيهها دنيههوتن تههر قوانينههو
پورې) .له مخ چ پره والسهبرې دت ،پېژنهي .آزادت ههم  ،پهه مخهام
ډول درک کېداى شي ،خو ټول له ه ه خبهر دت ،مهوږ يهوازې او يهوازې د
ه ههو اړونههدو قوانينههو ( دانسههان لههه فههاني والههي نيههولي  ،بيهها تههر پې لههو
اقتصادت او تاريخي قوانينو پورې)له مخ چ پر موږ الس بهرې دت،
پېژنو.
پېژندنه ،دې تهه وايهي چه د ژونهد ماهيهت دع هل پهه تلهه او قوانينهو
وتلو ،هر ه ه څه چ د انسان ازادت له نورو قوتونو نهه جهال کهوت ،داده
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چ د انسان اګاهي له ه و خبره ده ،خو دع ل لپاره ه ه له نورو نهه ههېس
توپير لرت . . .په ه هو علومهوک چه موضهوع يه د ژونهديو موجوداتهو
پېژندنه او څېړنه ده .ه هه څهه چه مهوږ تهه څرګنهد دت ،جبهرې قهوانين او
ه ه څه چ ناڅرګند دت ،دژوند قوت ګڼو .د ژوند قهوت د ه هو څيزونهو
پات شونک دى چ موږ ه ه د ژوند دماهيت په توګه پېژنو.
په تاري ک کټ مټ همداس ده :
پره هه څهه چه پهوهېږو ،ه هه جبههرې قهوانين ګڼهو او ه هه څهه چه نههه
پېژنو او نا څرګند دت ،ه ه ازادت بولو.
دتهاري لپهاره ازادت ،د ه هو ناپېژنهدلو شهويو  ،پهات شههوونکي دت
چ موږ د انسان د ژوند دقوانينو په اړه پرې پوهېږو.

5222

٠٠
دعلتونو اړيکو ته پام له بهرنن نړ او وخت سره د انسهان د اختيهار
او آزاد د څرګندونو څېړنه  ،دتاري موضوع ده.
دا په دې مهنی چ تاري  ،آزاد او اختيار دع لي قوانينو له مخ
څېړت ،نو له دې کبله تاري تر ه ه ځايه علهم ګڼهل کېهږت چه اختيهار او
آزادت د قانون په مرسته وپېژندله شي.
دتاري د څېړن له مخ د يهوه قهوت پهه توګهه  ،پهر تهاريخي پېښهو د
انسههان دازاد  ،يهنه دقههانون لههه اغيههزه دازاد قههوت  ،ه ههه څههه تههه ورتههه
دت ،لکه ه ه شهان چه نبهوم داسه يوقهوت منهي چه پهه اختيهارت بڼهه
پرکيهان اودستورو پر خوځون اغيز کوت.
ددغه شان يو څيز منل  ،له ټولهو شهتو قوانينهو نهه سهترګ پټهول دى.
يهن ټولو پوهو او پېژندنو تهه شها کهول .آن کهه داسه يهو خوځېهدونکي
څيز چ له فزيکي قوانينو نه هم خپلواک وت ،شهته والهي ولهرت ،نهودا،
دا مهنی لرت چ دکپيلر او نيوتن قوانين هم نهه شهته او نهور نهه دکيههان
او ستورو دخوځون هېس کوم قانون ههم اعتبهار نهه لهرت او نهه شهته .آن کهه
دانسان يو اختيارت او ازاد خوځون ههم وت ،ههېس يهو تهاريخي قهانون بهه
شته والي ونه لرت او دتهاريخي پېښهو پهه اړه بهه ههېس تصهور ،تصهور ههم
پيدا نه کړت.
له تهاريخي پلهوه داسه تګلهورت شهته چه انسهاني ارادې د ه هو پهه
اوږدو ک خوځېږت ،ددغو تګلهورو  ،يهو سهر پهه ناڅرګنهدو رازونهو که
پټ او په بل سر که يه دانسهان پهر ازاد پېژندنهه او آګهاهي د اوسهنن
شههېب پههه فضهها او پههه اوسههنن زمههان کهه  ،علتونههو سههره پههه پههام کهه
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خوځېږت.
څومره چ ددغو خوځون ډګر موږ ته څرګند او پراخه وى ،په هماغه
اندازه به دخوځون قوانين موږ ته څرګنداو ثابته وت ،خو ددغو قوانينو
پيدا کول او پېژندنه دتاري دنده ده.
ده

تل لورت له مخ چ اوس علم د خپلو موضوعاتو دڅېړنه

لپاره غوره کړې دى او د ه و په رها ک دپېښو علت د انسانانو په آزاده
اراده ک لټهوت ،دقوانينوپېژندنهه ګرانهه خبهره ده ،ځکهه ههر څهومره چه
دانسان د آزاد لمن رالن ه کړو  ،خو همدا چ لهه ههر قهانون نهه د ه هه د
وتلی قوت په توان پوه شو ،په خپل سر مو له قانونه سر غړولی دى.
همدا چ تر پايهه پهر دغهو قوانينهو سهترګ پټه کهړو  ،يهنه آزاد
تههه ،تههر پايههه ديههوه مرسههتندوى علههت پههه سههترګه وګههورو ،پههه دې مههو سههر
خاللېږت چه پهر علتونهو السهبرى نهه لهرو او ه هه وخهت دى چه تهاري
دعلتونو دلټولو پر ځاى دقوانينو موندل خپله دنده ګڼي.
ددغههو ډول قوانينههو لټونههه ال ډېههره پخههوا پيههل شههوې ده او دتفکههر او
شنن ه ه نوې بڼه چ تاري ي بايد پيل کړت ،په کرار کهرار رامهنځ تهه
کېږت .هڅ پيل کوت او له ه ه سره همهاله پخوانی تهاري د پديهدو او
څيزونو دعلتونو له لټولو په کرار کرار مه اړوت او دځهان د ورکولهو پهه
بهېر ک وړاندې درومي.
ټولو بشرت علومو همدا الره وهل ده .د رياضي علم تر ټولهو علومهو
ځيههرک علههم دى  .دغههه علههم  ،خههورا کمکههن برخ ه تههه پههه رسههېدو سههره ،
دکمکيتوب چاره پرېښوده او ددغو خورا وړو او ناڅرګندو څيزونهو پهه
راټولو ي نوى پړاو پيل کړ .درياْضي علم دعلتونو مفهوم ته شها کهړه او
دمفاهيمو پر ځاى ي د داليلو لټونه او دقوانينو پيدا کولو ته مخه کړه.
يهن د ټولو ناڅرګندو او ب پايه کمکيو عنالهرو د ګه و ځانګړتيهاوو
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قانون ته.
کههه څههه هههم نههورو علومههوهم همههدا ،خههو پههه بههل ډول دتفکههر همههدا الره
غوره کړې ده .کله چ نيوتن دجا ب قانون راڅرګند کړ ،ه ه دا نه ويهل
چ لمر يا ځمکه کوالى شي ،نور ستورت ځان ته راجذب کړت ،خو ه هه
دا وويل چ ټول ستورت ،له سترو نيولي بيا تر کوچنيو پهورې ،ديوبهل
دجهههذبولو ځانګړتيههها لرونکهههي دت .يهنه ه دسهههتورو د خوځېهههدا دعلهههت
موضوع يه راوسهپړله او ه هه ځانګړتيهاوې يه څرګنهدې کهړې چه پهه
ټولو ستورو ک لهه خهورا لويهو او سهترو رانيهول بيها تهر خهورا کوچنيهو
پورې سره ګ ې دت.
طبيهههی علههوم هههم کههټ مههټ همداس ه کههوت .دغههو علومههو هههم دعلههت
لټون چهارو تهه مخهه کهړه او دقوانينهو پلټنهه کهوت .تهاري ههم پهه همهدې
دريځ ک والړ دى .که دتاري موضوع ،نه دځېنو خلکو دژونهد دپېښهو،
بلک په ټهوليز ډول د خلکهو او بشهرت ټهولن د غورځنګونهو او خوځهون
مطالههههه او څېړنهههه ده ،نهههو بايهههد دعلتونهههو دمفههههوم پلټنهههه پريهههږدت او
دقوانينو پلټنه ځکه وکړت چ دآزاد په ټولو او آن خورا وړو عنالرو
ک سره ګ  ،برابر ،نه جالکېدونکي او راټول دت.
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٠5
له ه ه وخته چ د کوپرنيل قانون کشف شهو او دا ومنهل شهوه چه
دالمر نه دى چ دځمک په شا او خوا ګرځي بلکه دا ځمکه ده چ دلمهر
پر شا او خوا چورلېږت .نو دپخوانيهو سهتورپوهانو هرڅهه پهه اوبهو الړل.
دا کېداى شوه چ دستورو او کيهان په اړه دپخوانيو ستورپوهانو اند
او نرريات وساتل شي او دغه نوى قهانون ههم ومنهل شهي ،خهو د ه هه نهه
منل ځکه ګران و چ نور د بطليموس نبوم ته غاړه اېښودل ګران و ،خو
بيا هم دکوپرنيل د قانون ترکشفه وروسته دبطليموس د نبومو بهازار
ال تر ډيرو وختونو پورې تود و.
لههه ه ههه وختههه چ ه دلههومړت انسههان وويههل او داي ه ثابتههه کههړه چ ه د
زوکههړې او جنايههاتو شههمېر د رياضههي د قوانينههو تههابن دى او يهها پېژنههدل
شهههوت .ج رافيهههايي  ،سياسهههي  ،اقتصهههادت شهههرايل  ،دا يههها ه هههه ډول
حکههومتي اداره رامههنځ تههه کههوت  ،يهها لههه ځمکه او خههاورې سههره د خلکههو
ځانګړت اړيکي  ،د ه و خلکهو دخوځهون المهل کېهږت  .لهه هماغهه وختهه
تاري خپل ه ه ماهيت نابود کړ چ دغه هر څه پرې والړ وو.
دا کېداى شو چ نوى قوانين ونه منل شي او دتاري په اړه پخواني
نرريههات وسههاتل شههي ،خههو داس ه برېښههېده ،تههر ه ههه پههورې چ ه نههوت
قههوانين رد نههه شههي ،نههه شههو کههوالى د انسههانانو دآزادې ارادې پههه توګههه
دتاريخي پېښو څېړنو ته دوام ورکړو ،ځکه که دحکومت کهوم ډول  ،يها
دکوم قام ،کوم خوځون ،دکومو ج رافياوت قام پېژنهدن يها اقتصهادت
شرايطو په پايله ک شوى وى ،نهو دا وينها چه د وګهړو دا اراده چه څهه
ډول واک ي ټينل کړى دى ،يا ي کوم غورځنل خوځولی دى ،نه شهو
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کوالى د ه ه واک يا غورځنل علت وګڼو ،خو له دې سهره سهره تهاري د
پخوا په شان دشمېرن  ،ج رافي  ،سياسي اقتصاد ،پرتليزه فاللهوژت
اوجيالوژت علومو په ملتيا چ د ه ه له الولو سره اړ ههم نهه لګهوت،
زده کېږت.
تر ډېرو او پهه سهختن سهره دطبيههت پهه فلسهفه که د نويهو او زړو
نررياتو ترمنځ سيالي روانه وه .الهايات ،دپخوانيو نطرياتو سهاتن او
مالتههړ تههه والړ و او دنويههو نرريههاتو پلويههان يهه پههر کفههر او دايمههان پههر
راپرزولو تورنول ،خو همداچ ريهتيا بهرى وموندپهه هماغهه تنهد قهوت
ي دنويو نررياتو پلوت کوله.
نن هم کټ مټ همداس د تاري د زاړه ډول او نهوې فلسهف تهرمنځ
سيالي په هماغهه قهوت روانهه ده .الهيهات نهه يهوازې لهه زړو او پخوانيهو
نررياتو نه مالتړ کوت بلک نوې فلسفه پر کفر او ورانن تورنه وت.
ددواړه خوا پلويان يه پياوړتيا ييي يه ههم ددې او ههم د ه هه نرهر
پلويههان دسههيالن دواړو لمسههون کههوت او ح ي ههت پټههوت .لههه يههوې خههوا
دپېړيهههو پهههه اوږدو که ه د ودانه ه شهههوې ودانهههن دراپرزيهههدلو ويهههره او
پېښماني ده او له بل خوانه د جهل د ودانن دراپرزيدلو سودا.
ه ههو کسههانو چ ه پههه طبيهههي فلسههفه کهه  ،دح ي ههت پههر وړانههدې
سيالي کوله ،داس ي انګېرله  ،کهه دوى دغهه ح ي هت ومنهي ،دايمهان
واک به ړنل ،داسمانونو پر پيداېښت اعت اد به سست او د يوشهن ،لهه
مهبزې بهه انکهار وشهي .د کوپرنيهل او نيهوتن دقهانون پلويهانو داسه
تصور کاوه چ دنبوم قوانين د مذه ضد دت  .دسهارت پهه توګهه ولتهر
دجا ب قانون  ،دوسل په توګه دمذه پر وړاندې کاراوه.
نن هم ټهول حهاالت کهټ مهټ همداسه دت ،يهنه همهدا چه د جبهر
قههانون دې ومانههه ،تهها پههه دې تورنههوت چ ه تهها د روا ،نيکههن او بههد لههه
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مفاهيمو او دکليسا او دولت له ټول جوړيتونه چ پهر دغهه بنسهټ والړ
دت ،انکار کړى دى.
اوس هم دجبر نابللي پلويان لکه ولتر په خپلهه زمانهه که  ،لهه دغهه
قانونه لکه وسله ددين پر وړاندې کار اخلي ،حال دا چ په نبوم ک هم
 ،دکوپرنيل دقانون په څير  ،دتاري په اړه دجبر قانون ،نه يوازې ه هه
بنسههټونه چ ه د دولههت او کليسهها جوړيههتونه پههرې والړ دت ،نههه ړنګههوت
بلک د ه ه دټينګوالي المل دت.
لکه پهه ه هه زمانهه که دنبهوم ،اوس ههم دتهاري پهه اړه  ،دنرهر ټهول
اختالفههات يههوازې د يههوه ټههاکلي مطلههق پههر منلههو دت .ه ههه مطلههق چ ه د
محسوسو او ليدونکو پديهدو د ارزونه لپهاره کهارول کېهږت .د ارزونه
دغه مطلق يا مالک ه ه وخت د ځمک نبوم و او اوس د تاري له مخ
 ،د وګړت يا فرد خپلواکي يا آزادت ده.

ده

دمطلق يووالي دمنلو او نه منلو په اړه دى چ د مسوسو او

څرګنديدو د آوار لپاره کاريږت .داورولو يا حل دغهه محهل پهه نبهوم
که ه ناخوځېهههدونک ځمکهههه او پهههه تهههاري که ه بيههها ه هههه دشخصهههيت
ناپيلتوب او اختيار دى.
لکه ه ه شان چ په نبوم ک دځمک دخوځون دمنلهو سهتونزه پهه
دې که وه چه پههه مخههام توګههه دځمکه د نههه خوځههون او همدغههه راز د
ستورو دظاهرت خوځون نه سترګ پټول و ،دغه راز دتاري لپاره هم پر
فضا او زمان ک د وګړت ديکيل والي دقهانون او لهه اغيزمنهو بهېرونهو
نه دوګړو له اړيکو د خاللون د منلو ستونزه ،په دې که ده چه انسهان
بايد دآزاد له ځانګړى ظاهرت احساسه سهترګ پټه کهړت ،لکهه ه هه
شان چ په نبوم ک نويو نررياتو ويل :
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"ريههتياهم مههوږ دځمکهه خوځههون نههه احساسههوو ،خههو د ه هه دنههه
خوځون نه  ،ب مهنی پايل ته رسېږو ،خو دا چ  ،د ه ه دخوځهون منهل
چ محسوس نه دى ،موږ قانون ترالسه کوو".
په تاري ک بيا نوت نرريات هم داس وايي:
"دا سههمه ده چ ه مههوږ خپل ه خن ونههه نههه احساسههوو ،خههو ځههان ازاد
ګڼلههو نههه بيهها  ،نههاوړه او پههوچ پههايل تههه رسههېږو ،حههال دا چه  ،کههه ځههان
دبهرنههن نههړ او زمههان تههابن او دعلتونههو پههه يههکيل ک ه يههکيل وګڼههو،
قانون ته رسېږو".
په لومړت حالت ک بايد په فضا ک د سکون له منهل شهوت نرهر نهه
سههترګ پټ ه شههوې واى او خپههل نههاح

کېههدونکي خوځههون مههو مههنالى

واى ،او په اوسنن حالت ک کټ مټ بايد په هماغه ک ه اړ يو لهه ه ه
آزاد نه تير شو چ پرې خبر يو او خپل نامحسوس جبر ومنو.

پاى
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