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  د مونټې کرسټو نواب

  

  

   اثر اليگزانډر ډوماد

  

  

  صفيه حليم: خ�صه

  

  

   م٢٠١٠

  

ته رانږدی لز بندرٻړۍ د فرانسې د مارسٻ م کال په سر کی يوه ب١٨١۵د 
 ھغی غونډۍ ليدو ته ودريدل نو په دی کی سپاره زيات خلک، برهشوه 

د ساحل دا . چې د سمندر په منځ کی لکه د يوی لوې او توری ب�ښکاريده
  کله کله به. تنگه کړی وه>ره  په اوبو کی يې سره دومره جوخته وه چې

مرغه نوميده دا غونډۍ بد.  له دی سره وجنگيدې او غرقې به شوېبٻړۍ
. جوړی کړی وېددی په اړه ډول ډول کيسې خلکو اوپه بيړيو کی سپارو

يو ښيږي، ځکه دده سره ٻ و چې داسی به څه نه پمن مشرډاډبٻړۍخو نن د
 او ھغه وخت دده ترڅارنی ايډمنډ ډانټې ددی چلونکې وتکړه ځوان 

ژورو اوبو په  به بٻړۍ  .ورسوله ساحل ته بٻړۍپه مھارت يې دا>ندٻډٻر
کی و>ړی وې او خلک او مالونه به يې تری په وړو کشتيو کی زمکی ته 

.اوړل کيده  

 د دنگ سړیلوړيو ته ورنږدې شوی نوبٻړۍ وړی کشتۍ دیکله چې 
ورښکاره کړو او ھلته ناست کس دده په ليدو ورته ې ته سرکپتان خون

ھغه . دوٻار، بيا يې تری وپوښتل چې دی ولې دومره خفه ښکووٻلکلې ھر
 کپتان په >ره بٻړۍ نکي چې د بار اوړوووٻلورته ،نومٻدو ډانټېکس چې 

 څو بٻړۍډانټې د. و ته رسولې مارسٻل يې خوندي خومالونهمړ شوی و
 خاوند او لوی بٻړۍھغه سړی د. ه امروکړو چې بادبان دی وتړي کسانو ت
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 محاسب بٻړۍ د. معلومٻدوې په خبره خوشاله  ډانټ اودنومٻدومورٻل تجار
 مورٻل. ډانټې صيفتونه کول ورته دخوښه نشوه چې  تجاردا خبره  ډٻنگلر

 لنگر د اچولو بٻړۍ دھغه له ده سره دی راشي نوډانټې ته ناره کړه چې
.کړوامر و  

 جزيرې کی ولې "ايلبا"پوښتنه وکړه چې دوي په >ره د   نه ډانټې دمورٻل
) لفافه(  چې پخواني کپتان ده ته يو پاکټ ووٻلده ورته . ايسارشوي و

ی خبری په دد.  شيسپارل ته ودی معزول شوي باچاورکړی و چې ھلته 
  ډانټېتا د باچا سره وليدل ،، نو وٻل نږدی شو او وې ه ورتاوريدومورٻل

 ته راغلو اوورسره يې خبری وکړی او ھغه بٻړۍ ھو ، دی پخپله ووٻل
 چې ددی حال ووٻلورته مورٻل . ړيو په اړه پوښتنې ھم وکړېٻد بدده نه 

.ډانټې د بندر د چارواکو سره ليدو ته ورغلو .دی بل چا ته وونه واي  

يک ، ډانټې درله ھغه لووٻل خوا ته راغی او ورته يې ډينگلر دمورٻل
که ده ته چا  ،ووٻل مورٻل .چې ستا پخواني کپتان ورله ورکړی ودرکړو

.غلې شوې په راتگ ډينگلرټد ډان. ابه کړيليک ورکړی وي نو ر  

.ۍ وخورې اوزگار شوې چې راسره د ماښام ډوډاوس خو.  مورٻل  

نه دی ډٻرو ورځو مې له معذرت غواړم، نن نشي کيدې، پ�رزه. ډانټې
.په انتظار ويه راتليدلی او دی به   

 پ�ردی راضي ساتلې دې،  ښه زوي يې چې خپلډٻر بی شکه، ته. مورٻل
ھغه ښکلې ملگری دی دری . بل کس به ھم درته په انتظار ويخو يو

. به کله راځيبٻړۍ واری له ما نه پوښتنه کړی ده چې  

.ھغه می ملگری نه ده، زما چنغله ده.  ډانټې  

 او ددی مال خوندي بٻړۍ  تا راته.دی نه ايسارومښه ښه نور. لٻمور
راورسوو او په گټه کی به درله يو څه برخه درکړم چې پ�ر ته يې 

.ورکړی  
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.  اړتيا نه لريھيڅ شي ته . غريب سړی دیزما پ�ر.  نه صيب.  ډانټې
ته رسولې ده او ددی په بدل کی مې درنه معاش اخستی ما خپله وظيفه سر

. دې  

خو دا راته ووايه چې کپتان ايکلر دمرگ . يېايمانداره کس ډٻر ته. مورٻل
 نه وړاندی درته زما لپاره يو ليک خو نه و درکړی؟

اوس . ھغه مرحوم دومره ناروغه و چې د ليک ليکلو جوگه نه و. ډانټې
.که اجازه راکړئ چې زه يو څو ورځې له کاره رخصت واخلم  

واده لپاره؟. موريل  

. پاريس ته ځملومړې واده کوم او بيا به .ھو. ډانټې  

 به په يوه دا مال. ، واخلهھر څومره رخصت چې اخلې.  ښهډٻر  .مورٻل
خو يوه . ھغی اوزگار يې تر، نو ښکته کيږيبٻړۍ نيمه مياشت کی له
غاړه  دکپتان دنده پربٻړۍ وونۍ وروسته ته به ددیاخبره ده چې شپږ 

.اخلی  

.خبره ده او زه؟  دا خو زما لپاره د وياړکپتان. ډانټې  

 می درله په اسنادوټاپه  خاوند وې نو اوس بهبٻړۍکه زه ددی . مورٻل
 خو زه يو شريک وال ھم لرم او غواړم چې د ھغه رضا لگولې وې،

.واخلم  

اسو مننه څنگه وکړم؟  د خپل پ�راو د مرسيډيز له خوا ھم زه ست. ډانټې
.مننه وايم چې په دی خبر به بی کچه خوشاله شيدرته   

مقام ته ن خلک بايد لوړاستعداد کس يې او ستا په شاته با . مورٻل
.ورسيږي  

ناستو او د بندر په خلکو کی ورک ٻ کی ک په وړی کشتۍډانټې دمورٻل
ناستو او ھغه کرکه چې د ډانټې په ٻ کی ډينگلر د تجار سره کبٻړۍ  په.شو
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غوږ کی صيفت يې په زړه کی راټوکيدلې وه، په خوږو تورو يې د ډانټې 
. ن توی کړللکه د گبي  

ددی په . ودرٻدو  يووړوکي کور مخ تهدوٻتٻر ډانټې د ښار له څو کوڅوپه
بھرپه برنډه کی و>ړ و او ده  پ�ر اوسيدوچې ھغه وخت يوه کوټه کی يې

 کړل او پ�ر يې په غيږ کی  تاو ډانټې خپل >سونه تری.ته يې شا وه
خو د . وی وھم کمزوری شدی سمد>سه پوھه شو چې پ�ريې نور. ولووني

ې ډانټې دده د کوټ. کړېپٻلړو خبريزوې په ليدو دی خوشاله شو او دوا
د  المارۍ پرانستی چې وگوري پ�ريې څه ته اړتيا لري نو ھلته

اوس به مخ ته پيسې کيښودې چې ده پ�ر. څه ونه موندللپاره يې خواړو
يې ساتنه ددوي حال ښه شي او دې به ورته يو خدمت گار ونيسي چې 

ددوي .  چې دی ھيڅ شي ته اړتيا نه لريووٻلخو پ�ر ورته . يوکړ
په ميز ايښو پيسو ته يې د گاونډې ھم دده د غږ په اوريدو راښکاره شو او

کله چې ډانټې د وروسته گاونډې و>ړو اونه د حال احوال اخستو .  وکتل
ورته يې . مرسيډيزليدو ته روان شو نو گاونډي يې د ډينگلر سره وليدل

 بٻړۍ چې د ډانټې له خبرو داسی ښکاري چې دی به ارو مرو دووٻل
ھم خفه شو اوډانټې ته يې په زړه کی  ډينگلر په دی خبره نور.کپتان شي

. کينه زياته شوه  

 په راټولولو بوخته ونو ځنگلي گلپه باغ کی دمرسيډيز د خپل کورپيغله 
ښکلې وی څو گامه ليرې د لرگي په چوکۍ په تورو جامو کی يله د. وه

دی ته يې . ځوان ناست و چې کله نا کله به يې له دی سره خبره وکړه
. ، گوره اوس ھوا ښه شوی ده او د واده لپاره ښې ورځې ديووٻل

چې زه له تا   فرنانډ،ووٻل، يو وارمی درته ووٻلمرسيډيز ورته په قھر 
يا دا خبره ولی بيا ب. واده نه غواړم، زه درته د ورور په سترگه گورمسره 
 کی رواج دی ټبر، ته خو خبره يې چې زمونږ په ووٻلفرنانډ ورته  کوې؟

زه درته غريب ښکارم زه په پوځ کی يم او ښاي . چې پخپلو کی واده کوو
 ، دا خبرهووٻلمرسيډيز ورته  . يو شته من سړي په انتظار يېد ته ځکه 
نډ تری د  فرنا.زه د بل چا سره مينه لرم او ھغه له تا ھم غريب دې. نه ده

، زه د ايډمنډ ډانټې سره مينه لرم او د ھغه ووٻلھغه نوم وپوښتلو نو دې 
مرسيډيز بيا ؟  مړ شو نو،که ډانتېووٻلفرنانډ ورته . ده کوومسره به وا
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نو  په دی وخت کی ايډمنډ دانټې باغ ته راغلو .، بيا به دا ھم مړه شيووٻل
. کتلر په شان ورته مرسيډيز لکه د گل وغوړيده خو فرنانډ د زخمي ما

.  ، دی زما ورورفرنانډ دیووٻلنو مرسيډيزډانټې د ھغه په اړه وپوښتل 
ډانټې د ھغې >س ونيولو، زه چې دلته راتلم نو خبر نه ووم چې دخپل 

مرسيډيزموسکۍ شوه اوډاډ يې ورکړوچې فرنانډ  . دښمن سره به وينم
."دھغی تربور و او د دښمنۍ لپاره نه وراغلی  

لې روان و چې يو يفرنانډ د ښار په يوی کوڅه کی ناھوروسته  شٻبېڅو
ې گاونډې د کپتان ډٻنگلر سره ده وليدل چې د ډانټ. چا ورباندی غږ وکړو

ابو ست وکړو دوي ورته د شر.  شراب يې څښل،خانې مخ ته ناست ود مي
فرنانډ ته د ډانټې په  کی دوي دواړوبوٻپه څو ش. نولوٻاو له ځان سره يې ک

 تٻری يز د يو بل تر څنگ له ھغې >رډانټې او مرسيډ.  مسون وکړولاړه 
ټې ډان. دوي ودرول او د واده په اړه يې پوښتنې وکړېډينگلرشول نو 

و ورځو کی به واده وکړي او په په دووشي،   چې نن به ټول انتظامووٻل
.مه ورځ به پاريس ته روان شيٻدر  

 نه پوښتنه وکړه چې د فرنانډه چې له سترگو پناه شول نوډينگلردوي دواړ
، ووٻل نو ده ،هډٻر  چېووٻل ھغه ورته .يز پری څومره گرانه وهمرسيډ

. چاقو منډلی وېځاې وې نو د ډانټې په خيټه کی به می په که زه ستا "
مرسيډيز به شو نو زه دا نشم کولی ځکه که ډانټې مړ،ووٻلفرنانډ ورته "

 دا واي خو ھيڅوک ځان نه ېځښ"، ډينگلر په دی وخاندل  .ھم ځان وژني
يدوھغه د تٻر  شراب ورکړي و اود وخت پهډٻر ده فرنانډ ته ښه ".وژني

.نه پوھيدو چې څه وايشرابو په نشه   

 نه کاغذ او قلم د روشناي سره راوغوښتل خدمتگارد ميخانې يوډينگلر
 چې د خپل گس >س سره ورباندی وليکي چې، ډانټې ووٻلاوفرنانډ ته يې 

 په جزيره کی د ايمپراتور نپولين سره ليدلي و او د ھغه له خوا يو د ايلبا
 دی چې که د دی د ھغه غندنه کوي او ثبوت يې دا. ليک پاريس ته اوړي
  .ھغه ليک به پيدا کړيډانتې تا>شي وشي نو

يز د واده په بله ورځ د ښارپه يوھوټل کی دايډمنډ ډانټې اود مرسيډ
 ملگري ورته بٻړۍانټې د خپلوان او د ډددوي نږدې.  وهميلمستيا جوړه
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مرسيډيز نن له . ټولو >سونه وپړکولمورٻل چې راورسيدو نو. راغلي و
 ډينگلر،.  ې ورته په کتلو نه مړيدوه ښکلې شوې وه او ډانټډٻرنورو ورځو
څو . ناارامه و اود فرنانډسره جوخت ناست و خوفرنانډيد ډانټې گاونډ

ميلمستيا له خونې  دنوو خوا يې گرځيده اشو بې وروسته دده رنگ ژيړٻش
د  کليساکیپه دل چې ٻراپاس ټول ميلمانه ووروستنه   ډوډۍ د.بھر و>ړو

 خو په دی وخت کی يو لوړغږ ټولو ته  ته ورشي،وواده او د نکاح مراسم
.نيٻامر وکړو چې ھرڅوک دی پخپل ځاې ک  

، ووٻليل ورته د ھوټل په دروازه د پوليسو مشر و>ړ واو دده په ليدو مور
 څه خبره ده؟

ې ته وکتل نو ټولو ډانټ.   چې ددوي ايډمنډ ډانټې پکاروووٻلپوليسو مشر د
څه راته وايئ؟  دوي ورته . ې يم ډانټ، زه ايډمنډوٻلدو او وې ٻ راپاسدی

ې ته ورسره  او دی به تاڼ چې معامله جدي وهوٻلجواز ورنکړو خو وې 
 ھم ھلته په نوداورله اوبه ورکړی او ډانټې بې ھوشه شوه مرسيډيز . ځي

ته خواست وکړو چې څو کسانو او مورٻل پوليس ھلته .  نولهٻيې ک کرسۍ
 ډانټې . خو دوي وونه منل ، نن يې واده دېبه درشيپه بله ورځ ډانټې به 

ي ته گاډوانانو دی او څو ځبه بيرته راشي ټولو ته تسلي ورکړه چې زر
 ته و>ړه او په اوښلنو مو کی کړکۍ مرسيډيز د واده په جا.بدرگه کړو

، زه ووٻلي په زوره ډانټې ورته له گاډ. ووٻله مخه ښه سترگو يې ورته پ
. راشمبيرتهبه ژر  

ھغوي دده ضمانت ونه و>ړوخومورٻل د ډانټې د خ�صون لپاره پوليس ته 
ډانټې د نپولين  چې په ووٻل دی بيرته راغلونو په انتظار ميلمنو ته  .منلو

لی دی او ھيڅ امکان نشته چې دی به د واده لپاره ٻاړيکوتورلگسره د 
ه کار نه ، دا ښوٻلته وکتل او وې د ډانټې د پ�ر گاونډي ډينگلر. يراش
ډينگلر ورته . څه ووايم چې پرون موڅه وکړلزه به پوليسو ته ھر. دی

مرسيډيز فرنانډ د . ، غلی شه که نه نوته او زه به ھم پکی راگير شوووٻل
  .ته بوتلهونيولو او دا يې کور>س 

يک چې د دده په اړه يو ل.  يوی ماڼۍ په خونه کی ډاڼټې ناست ومارسٻلد 
ليکلي و چې ده نپولين په دی کی .  >سه شوی ولوی څارن وال په نوم وتر

نپولين . چا ته راوړی وبل يې دده له خوا په پاريس کی وړی او ته يو ليک 
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.  اپو کی يې خپل ځان باچا اع�ن کړی ومعزول شوی او د ايلبا نومی ټ
ان او دډانټې سره د خبرو لپاره تا>ر ته رونومٻدوفورټ وٻلقاضي نواب 

 کس په ښتنه وکړه چې دننه ناستنه پومشردپه دروازه يې د پوليسو.  شو
 ځوان و، د ډٻری  چې نه دووٻلپوليس ورته . بحري ځواک کی خو نه و

کی ښاغلې مورٻل ھم راغلو اوقاضي ته يې په دی وخت . نولسو يا شلو کالو
 ووٻلقاضي ورته  .  چې ايډمند بی گناه و او دده کسانواشتباه کړی وهووٻل

 ميز د کاغذونو گيډۍ ايښې وه چې پهدننه دده . ې دی به پخپله وگوريچ
ډانټې د . پکی د ايډمنډ ډانټې په اړه ټول ضروري معلومات ليکل شوي و

  د ايلبا ټاپو کی ايساره شوی وهبٻړۍ چې ددوي ووٻلپوښتنو په ځواب کی 
ليک ورکړی او بل ليک يې تری اخستی او ھلته دده کپتان نپولين ته يو

، ووٻلقاضي ورته  .  ته راوړومارسٻلوچې د ھغه له مړينې وروسته ده 
 چې دی دومره معمولي کارنده دی وٻلچې دی څوک دښمن لري نو وې 

بيا ددی خبری په ځواب کی چې  . يچې څوک به ولې ورسره دښمني وکړ
کپتان ورته يو ليک ورکړی و  مړبٻړۍ چې دووٻلپاريس ته ولې تلو، ده 
  . چې دا به ھلته ووړي

په دی د . د ھغه نه د ليک په اړه پوښتنه وشوه نو دا يې له جيب راويستلو
ده له . پاريس يوه پته ليکلې وه چې په ولوستلويې د قاضي پښې وريږديدې

پوښتنه وکړه چې د کوم کس نوم چې په ليک ليکلې و ، دې يې ايډمنډ 
بيا يې پوښتنه وکړه چې بل چا ته دی د ليک په  . پيژندلو نوده انکار وکړو

قاضي دده له >سه ليک .  چې ھيڅوک نه و خبرووٻلھغه . ي ديوٻلاړه 
ډانټې . واخستو، بخارۍ ته ورنږدې شو او دا ليک يې په اور کی واچوو

، په ما باور ولره او اوس ھر څه راته ووٻلقاضي ورته  . اته شوحيرانه پ
 ووٻلډانتې ورته  ريښتيا ووايه چې ته د کوم سياسي ډلې سره تړاو لرې؟ 

 چې ووٻلقاضي ورته  . نه لري او غريب سړی دیچې دی ھيچا سره تړاو
دی به د يو څو ورځو لپاره بندي خانې ته وراستول کيږي خو لوز يې 

  . ژربه يې خوشې کړيٻرډ وکړو چې

ې کړې او يوه شپه ورته تٻرډانټې څو ورځې په بندي خانه کی په انتظار
 په ارام و>ړو او کله چې اس دی. نيٻکدې ووشو چې بھر په گاډي کی امر
ې ښاي دې به خپل. وکړويې د خوشالۍ احساس نوودرٻدو  د بندرسرهیگاډ

ه وخته په ډٻر تردی په وړی کشتۍ کی کښينول شو او.  ته ورشيبٻړۍ
 له ليرې وليده نو له محافظانو يې وپوښتل بٻړۍ ده خپله. تياره کی روان و
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د يې له ليرې  . ، ژربه خبرشېووٻلچې چرته يې بيايي؟  ھغوي ورته 
ده د محافظانو . ې رڼا بله وهاوسه ھم د ھغی د کوټمرسيډيز کورليدو چې تر

 ھغه ورته بدمرغه .ته زارۍ وکړې چې ورته ووايي چرته روان ومشر
په دی کی  . غونډۍ په نښه کړه چې ورباندی پخوانۍ بندي خانه جوړه وه

شو چې دی په ې ن ساتل کيده او ډانټې ھک پک پاتبه يواځې سياسي بنديا
، زه نه محاکمه شوی يم، ووٻلمحافظ ته يې  . کوم جرم ھلته ورليږل کيدو

 بندي خانې ته ووړئ؟  مارم ثابت شوی دی، تاسود چا په امرنه راباندی ج
دده .  وپ کړی وې خو محافظ پری پوھه شوکی ټنږدی وه چې ده په سمندر

د سترگو په اشاره دوو کسانو راگير کړواو د کشتۍ په فرش يې پړ مخی 
  .واچوو

دوو کسانو دی له کشتۍ راپورته کړو او په ھغو غونډۍ ته په رسيدو 
 د ټوپکو سره بدرگه دده نورکسان. راښکلو يې بره بندي خانې ته ورسوو

ډانټې . جوړ ونه  تيږو ودونه لوړادٻوال د دی بندي خانٻ.شاو خوا روان و
کوټه کی وساتل شو او بيا يو کس راغلو چې دې خپلی ه  په يوشٻبېڅو

  .خونې ته يوسي

 يو . زمکه پروړايښي و چې دده د ويده کيدو لپاره وپه په دی خونه کی 
ازه وډۍ يې ورته ورکړل او لويه اوسپنيزه درولوښي کی اوبه او يوه اوچه ډ

د بندي خانې د مشر سره د ليدو غوښتنه ډانټې سھار.  يې ورپسی وتړله
دی به په . خو ورځې په مياشتو واوختی او ھيچا له ده سره ونه ليدل. وکړه

کوټه کی ټوله ورځ لکه د ليونو گرځيدو او کله کله خو ډوډۍ ھم تری پاته 
 په لومړۍ ورځ يې ليدلې و، کله کله به له ده پوښتل ھغه محافظ چې. وه

 چې دا وٻلھغه به ورته . ووٻلچې څه غواړي نو ده به د مشر سره د ليدو 
خو که ده شرونکړو نو کيديشي په يو څو مياشتو کی يې . امکان نه لري

  .وويني

 چې د څو پيسو په بدل کی دی مرسيډيز ته يو ووٻلې يوه ورځ ورته ټډان
نوکرۍ نه به د  که دی ونيول شو نو  چېووٻلوسي خو محافظ ورته پيغام ي

يوه ورځ محافظ راغې او  . خو ډانټې تل ھم دا غوښتنه کوله. يې وشړي
 چې نن به دمشر سره وويني خو کله چې دې ورسره و>ړو ووٻلورته يې 

نودوو کسانو ټينگ ونيولو اود بندي خانې په ته خانه کی يې واچولو چې 
  .توره تياره وهپکی تکه 
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مرسيډيز د قاضي کور ته و>ړه چې د ډانټې په اړه د بندي خان نه بھر 
.  معامله دده له گوتو وتلې وه ھغه چې دووٻلمعلومات وکړي خوھغه ورته 

د ډاڼتې د بندي کيدو امر د باچا له خوا شوی و، خو تر څو چې مورٻل 
ريس کی د باچا تخت خبريدواو د نوی باچا دربار ته يې عرضي کوله، په پا

ه او پخوانې باچا نپولين سل ورځې باچاھي وکړ. نسکوراوحکومت بدل شو
  .ناستوٻتخت کپه يو وارې بيا 

ی خونی کی د ډانټې يونيم کال پورا شواو يو ځل مشر دده ريات د زندان په
ليدو لپاره راغلو خو دده د پوښتنی ځواب ورسره نه و چې دی ولې بندي و؟ 

صيدو ھغه اوس د خ�. ھغه يوې بلی خونې کی بند کړی شودده په خواست 
ډ وکړو چې که خواړه پريږدي نو  سره يې ھوھيڅ ھيله نه لرله او له ځان

ومره کمزوري شو په څو ورځو کی دی د خو. به له دی زندان ازاد شيژر
    .د خوب په حال کی پروت وچې زيات وخت به 

اوريدو، داسی لکه چې څوک په  نه وراخوا يو بل غږ يې ودٻواليوه شپه د
خو دا غږ . ن يا بل ځناوربه ويوکړو چې موږکاده فکر. ھي ودٻوالتيږھ

 بندي د تښتيدو  ممکن يودده ھيله پيدا شوه چې. اورٻدوتردريو ساعتونو 
لپاره ھلې ځلې کوي او ارمان يې شو چې کاشکه ده ورسره مرسته کړی 

واکي په يوه خونه کی ماته خو بيا يې چرت ووھلو چې کيدې شي چار . وې
  .دروازه جوړويشوې 

ل شونو ايډمنډ يوه تيږه راواخسته ٻ شپه ھم دا غږ په يو ټاکلي وخت پپه بله
ده ترڅو ساعتو . ناڅاپه غږ بند شو. يې پرې دری واری وټکوودٻوالاو خپل

ده سھار ډوډۍ وخوړه او . ورته غوږ ايښې و خو بيا يې ھغه غږ نه اوريدو
په . ې شوېتٻری ځې ھم داسدری ور.  دو په انتظار شود غږ د اوري

 ده بيا ددٻوال د ټکيدو څلورمه ورځ محافظ ورته ډوډۍ راوړه او و>ړو نو
ده . وال کی سورې جوړووٻدده پورا باور و چې يوچا په د.  دوٻغږ واور

دٻوال  ه ليرې کړه او اخوا ديخوا يې وکتل چې يو شي سرهدٻوالخپل کټ لھ
 او  زمکه وغورځووهد اوبو چيني جگ پده .  نه وورسره  خوھيڅ وتوږي

 نه د دٻوالځاې پريښودې او يوه يې دپه خپل نوری ټوټې يې . مات يې کړو
و او د چيني په ټوټه جوړ  د تيږې دٻوالخو . خاورې ويستلو لپاره وکاروله

 سره کړه او محافظ ته يې دٻوالسھار ده خپله بستره د. يې څه نشو کړې
ھغه ماتې ټوټې ليرې . مات شوجگ  تری  د اوبو څښلو پر وخت چېووٻل

  . نکړی او بل جگ يې ورته راوړو



 10 

 سيمنټ توږل او په دريو دٻوال وړو ټوټو ھره ورځ دپه ھغوماتوډانتې 
په څو ورځو کی دی د خښتې د . ورځو کی يې يوه خښته رابرڅيره کړه

 يو انساني غږ  نه وراخوادٻوالپه دی وخت کی ھغه د. خوځولو جوگه شو
او له نومٻدودا سړې ايبي فاريه . واوريدوچې له ده سره يې خبری کولې

  .ووٻلډانټې يې د نوم او د نورو پوښتنو نه وروسته 

خو دا راته ووايه چې . زه اته کاله کيږي چې په دی زندان کی يم.  ايبي
   په کوم ځاې کی توږلې دې؟دٻوالتا

  .شا ته دیله زمکې سره او زما د کټ .  ډانټې

  ستا خونه کوم لوري ته خ�صيږي؟.  ايبي

  .دننه دھليز کی چې مخ يې غولي ته دې. ډانتې

ا پ�ن کړي و له ھغې ھغه څه چې م. ما څومره لويه اشتباه وکړه.  ايبي
ما فکر کوو چې دا .  سورې کړې دېدٻوال بره مېپينځلس ميټر

  .  دېدٻوالی دٻوال د زندان بھرنستا

  .و به ته د سمندر لوري ته تلېپه دی خ. ډانټې

ھم دا مې غوښتل او که داسی شوې وې نو سمندر ته مې ټوپ وھلو . ايبي
  .او نږدې جزيروته مې ځان رسولې وې

  ؟ی دومره ليری به دی >مبو وھلې شو.ډانټې

  . مه توږهدٻوالخو ته اوس نور. خداې به توان راکړی وې. ايبي

  

 له سوري يو دٻوالنديانو ھغه وخت دپه راتلونکو څو ورځو کی دی دواړو ب
بيا يوه ورځ ايبي . بل سره خبری کولې چې محافظان به تللي و

 دده په ډانټې.  خښتې ليرې کړې او دده خونې ته رادننه شودٻوالد
.  دې يې کړکۍ ته بوتلو چې مخ يې ووينياوليدو دومره خوشاله شو

د يې ايبي يو سپين ږيرې سړې و چې نرې نروچکې او وړوکې ق
څنگه بيرته  معاينه کړو چې ددی خښتې به دٻوال ھغه لومړې. لرلو

 چې د تيږې د ووٻلده ډانټې ته . من نشياږدي چې محافظ پری شک
. توږلو او د سوري د جوړولو لپاره يې ټول اوزار پخپله جوړ کړي و

و نه بيل کړی او چاقو يې تری د اوسپنې يوه ټوټه يې دکټ له لرگ
  . کړی وجوړ

 فاريه د اطاليې اوسيدونکې ولوستې سړې او په څو ژبو کی يې خبری ايبي
ې د خپل ځان د ښه کولو ، زه ھر وختووٻلده ډانټې ته  . کولې شوې
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پخپلو کميسونو مې ليکنې کړي دي، ځان ته مې قلم  . کووملپاره کار
کړو؟ ، رنگ دی څنگه جوړووٻلډانټې ورته . او رنگ پيدا کړي دي

ونې په يوگوټ کی پخوا يوه بخاري وه چې زما د خ"، ووٻلده 
 د ھغی سره د سکارو او د ايرو ما وليدل چې . وروسته يې بنده کړه

و کی می په گډولو تری ښه دا مې ميده کړل او په لږو اوب. ې وېټټو
 پخپل ،  ته ھم په دی زندان کی ووٻلډانټې ته يې   ".کړورنگ جوړ
  .ړهنوی کسب يا نوی ھنر زده ک. وکړهځان کار

 ھم ھغسې دٻوال ، ډانټې د خپلې خونې لهووروستنه تلو د ځ د محافظ په بله ور
خښتې ليرې کړې چې ايبې فاريه ورته چل ښودلې و او دده خونې ته 

په گوته کړه ورته ايبې د وخت د معلومولو لپاه د لمر يوه وړانگه . و>ړو
 دساعت دٻوال په په بي� بيلو برخو راتاويده او په دی توگه ده دٻوالچې د

ھغه بخاري چې پخوا بنده کړی شوی وه، ده پکی سورې . نښې کښلې وې
شا ته پټ کړي و چې څو کالو راھيسې د خښتوکړې اوھغه ټول شيان يې 

ده خپل کميسونه په وړو وړو برخو شلولي و او .  توږلودٻوال يې پرې
دومره کار ډانتې تری پوښتنه وکړه چې  . ورباندې د اطاليې تاريخ ليکلې و

ما ځان له "، ووٻلايبې ورته  . به يواځې د ورځې په رڼا کی کولې شوې
کله چې دوي مونږ له غوښه راکوي، نو زه له ھغې . ډيوه ھم جوړه کړې ده

 دا چې گوگړ يې له " .وماو ھغه د ډيوې د بلولو لپاره کاروازده بيله کړم 
 څرمنې په ناروغۍ ي دي چې زه دوٻل، ما دوي ته ووٻلکومه کوو نو ايبې 

راکوي چې زه يې د  دوي راته معمولي سلفر .اخته يم او سلفر ته اړتيا لرم
ډانټې چې څومره د ايبي خبری اوريدې د انساني  . اوربلولو لپاره کارووم

  . زھن او استعداد په اړه يې معلومات ھم زياتيدل

ان ته راغلې  په کومو حا>تو کی زندھغهچې د ډانټې کيسه واورٻده بيا ايبې 
پوښتنه وکړه چې دده په ورکيدو  دده خبرو د اورٻدو نه وروستو يې ترې. و
 نه و  سوچډانټې چری په دی اړه.  شوې ويټولو زياته گټه به چا تهتر
.  ، که دی نه و نو کپتاني به ډينگلر ته رسيدلې وېووٻلخو اوس يې . ېکړ

ه چا ليکلې واو خط  چې لوی څارن وال تووٻلبيا يې ورته د ليک په اړه 
ايبې خپل قلم راواخستو او په گس >س يې يو څو توري په  . يې کوږ و

   .ھغه ليک په ھم دې خط ليکل شوې و. تيږه وليکل نو ډانټې حيرانه پاته شو

ايبې تري د مرسيډيز په اړه وپوښتل چې ايا بل څوک داسی و چې له ھغې 
خو ايا دا ليک به فرنانډ  . کړوډانټې د فرنانډ نوم ياد . سره يې واده غوښتو
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نه ھغه به زه وژلې وې خو دا کار يې نشو "، ووٻلليکلي وي نو ډانټې 
 ايبې د نورو کسانو په اړه ھم پوښتنې وکړې او ".کولې دومره ولوستې نه و

په ليک .  ساده يېډٻر ته" ، ووٻلد قاضي د ليک د سيزلو په خبره يې ورته 
د قاضي پ�ردی او د ه پيژنم چې ستا چې کوم نوم ليکلې و ھغه کس ز

قاضي ليک ددی لپاره وسيزلو چې پ�ر يې د بغاوت . يې کوونپولين م�تړ
په تور ونه نيول شي، ددی په بدل کی يې ته تورن کړې او دلته يې 

  ".راواستولې

له ده سره څومره خلکو دوکه . په ھغه شپه ډانټې پخپل کټ ناارامه پروت و
و غوښتل يې  زړه اور بل و اهدده پ . نه شوريڅ خبکړی وه او دی تری ھ
په بله ورځ ده د ايبې سره  .  خپل بدل واخلينه ټولودچې له بنده ووځي او

د وينو تويولو نه ھيڅ نه "، ووٻلخپل احساسات شريک کړل نو ھغه ورته 
 "ته لومړی دا پ�ن جوړ کړه چې له دی زندان به څنگه ووځې؟. جوړيږي

 چې يوه ورځ به محافظ ونيسي، پړ به يې کړي او له ووٻلډاڼتې ورته 
حافظان درته و>ړ وي به نورمھرب"، ووٻلخو ايبې ورته  . خونې به ووځي

و له دی نه ھم قوي نه شو نکه مړ.  د نيولو سره مړکړي دېاو دوي به
، په اوبو  څه تر >سه کړي دي دې واچوي او تراوسه چېدېزندان کی به 
  . به >ھو شي

د تيښتې په پ�ن يې بيا په گده شو او تٻر ھم دواړو بنديانو يو کال نورپه دی
ونو نقشه جوړه کړه او د سمندر لوري ته يې د >ری دٻوالدوي د. غوروکړو
 زدکړه اود علم د اطالوي ژبېنه  ايبې فاريه دډانټې  . کړو پٻلويستلو کار

و يوه زينه ھم د ټوکر په تړلدوي د لرگي او . >سه کولهاو د پوھې رڼا تر
ډانټې دده په وينا . خو يوه شپه ايبي فاريه سختې تبې ونيولو . جوړه کړی وه

د کټ په بازو کی پټ د دارو يووړوکې بوتل ورته په خله کی وڅڅوو 
ډاکټر د په راتلونکو څو ورځو کی يو . ناھيلې خپلې خونې ته راغلوډٻراو

ړو نو ايبې په کټ ناست يوه ورځ ډانټې دده خونې ته و> . ايبي ع�ج کوو
يو تاو شوی کاغذ او يوه قطب نما نه  خپل توشک دده . معلومٻدوو او ښه 
 چې دا د يوې خزانې نقشه ده چې د مونټې ووٻلته يې وربيا  . راويستل

ډانټې ورته د زوې په شان ايسيدو او په  . کرسټو په ټاپو کی پټه ايښې ده
بيا . د باور وړاو نيک انسان ودی څو کلونو کی ده ورته څرگند کړل چې 

، په ھغه حال کی چې زه له زندان تا سره يو ځاې و>ړ نشوم ووٻليې ده ته 
  . او ته ووتلې، نو دا خزانه به تر >سه کړی



 13 

بيا يې ده ته د خزانې ټول تاريخ بيان کړواو دا چې ده پخپله ھغه خزانه نه 
خلک په دی . کلي ديوه ليدلې خو ددی د شتو په اړه لرغونومتنونو کی لي

ډانتې ددی ټاپو په .  خبره به وخاندي خو دا نقشه به تا ته >ره وښاي
.  ه شوی وهتٻر څو وارې له دی ټاپوبٻړۍ موقعيت خبرو ځکه ددوي بحري

ډانتې غوښتل چې نوری پوښتنې تری وکړي خو په دی وخت کی د محافظ 
 د دٻوالتل او دد پښو ښکالو يې واوريده نو نقشه او قطب نما يې واخيس

  . خپلې خونې ته راغلونه سوړې 

يلې  خفه او ناھېپه بله ورځ ايبې د ډانټې په >سونو کی ساه ورکړه اود
 سره غوږ ايښې و دٻوال د خپليې تر ناوخته  ھلته. خپلې خونې ته و>ړو

  . چې د محافظانو غږ واوري چې دوي څه کول

بند دې په يوې بوجۍ کی  دده مړې وکړو چېد زندان مشرمحافظانو ته امر
 وروسته يو چا د ايبې مړې له شٻبېڅو .  اونيمه شپه يې جنازه وکړۍکړي

کله چې ھلته خاموشي شوه نو .  کټ ليرې کړو اوبوجۍ کی يې واچوو
ه وخته ده د خپل ژوند ډٻرتر . دانټې چرت وھلو چې دی بيا يواځې شوی و

 دی  . نتيجې ته ورسيدواو د ايبې د ژوند په اړه سوچونه کول او اخر يوی
 يې  ھغه. يستوود ايبې خونې ته و>ړو او د ھغه مړی يې له بوجۍ راو

کوټه . خپلې خونې ته بوتلو او په کټ يې سملولو، څادر يې پری وغوړوو
دی د . يې ھم ھغسې پريښوده اوڅو شيان يې پخپلو جيبونو کی کيښودل

جۍ کی يې ځان بند سوړې له >رې د ايبي خونې ته و>ړو او په ھغه بو
د شپې دولس بجې دوه محافظان د ايبې  . کړو چې د ايبې مړې پکی ايښې و

  . کوټې ته رادننه شول او بوجۍ يې راواخسته

يرې او کمزوري  سپين ږډٻردی خو. څومره دروند دی.  يو محافظ
  .ښکاريدو

  .خلک واي چې انسان څومره زړيږي نو ھډوکي يې درنيږي.  بل محافظ

  تړلې دې؟ بوجۍ سرا دت. يو

  .له دی ځايه ولې دومره وزن يوسو؟ ھلته نږدې به يې وتړو. بل

  .ته ښه واې. يو

  .يوه رڼا راوړۍ چې بوجۍ وتړو) د پښو په دربۍ. (افسر

  صيب ، دومره وزن به بس وي؟ . بل

له پښو سره يې وتړۍ چې مخی سره په اوبو کی . ھو دا بس دی. افسر
  .ډوب شي
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  .و څپې ھم په زور ديھوا ښه نه ده ا. يو

  )ټول خاندي. ( ايبې به نن ښه >مبو ووھي. ھو. بل

  

 پورته د >س نه په ھوا کی دظانو  کی ډانټې خپل ځان د محافشٻبوپه څو 
  دپه سمندر کی . کړو او له خلي يې يوه کريکه ووتلهوکيدواحساس 

ښو ستې اود پغورځيدوسره ده په >س کی نيولې چاقو سره د بوجۍ سر پران
 اوبو تل ته ورغلی وې ، ده په ی دپخوا له دی چې د . وزن يې پريکړې و
دی خبر و چې د سمندر په وړوټاپوانو کی په کوم  . اوبو کی >مبو ووھله

د ازادۍ د احساس  . يو خلک نه اوسيدل او ھغې کی يو ته يې مخه کړه
 دمه ده د يو ټاپو په غار کی لږه . سره د ھغه وجودنوی توان موندلی و
   . وکړه او سرزوري څپو ته يې کتل

دده نه لږ ليرې يوه وړه کشتۍ په طوفان کی چپه شوی وه اود خلکو چيغې 
دده لپاره اوس دا فيصله کول و چې ھم ھلته په ټاپو کی  . يې اوريدې شوې

 په مارسٻل ته ځان ورسوي چې ليرې د بٻړۍ پټ شي او که يوې لوې
ټاپو که په . ده دنيول کيدو خطر وړو کی دپه دوا . ساحل يې لنگر اچولې و

 چپه شوې  د.  او که نه شيېيدو نو خبر نه و چې ژوندې به پاتکی ايسار
يوه خولۍ ) ماڼو( يو څو شيان دده په لوري راغلل چې د م�ح نه کشتۍ 
. ده >س وروړاندی کړو، دا خولۍ يې ونيوله او په سر يې کړه.  پکی وه

 ته بٻړۍ تخته يې ځان واچوو او ورو ورو ھغه لوېبيا د ماتې کشتۍ په يوه 
   . ليرې روانه وهنه ساحل د ورنږدې شوچې 

 ته يې خپله خولۍ بٻړۍاوس د سھار رڼا خپره وه ، دی راپاسيدو او
دوه کسان په وړی کشتۍ کی ورته راغلل او دې نه  بٻړۍ لوې  د .وخوځوله

شو او چې سترگې دی دومره ستړې و چې بې ھوشه . يې له اوبو وويستلو
ليرې نه  ټاپو  د په عرشه پروت و او د زندانبٻړۍ يې وغړولې نو د لوې

ه کړه چې دې تٻر  کپتان ته خپله کيسهۍډانټې د دی اطالوي بيړ  .راوتلې و
د ځان له .   کی يې کارکووبٻړۍ د يو ټاپو اوسيدونکی و اوپه چپه شوي

 . وکړيلپاره کار چې کولې شي چې ددوي ووٻلھوسا کولو وروسته ده 
د زندان د ټاپو په .  کپتان ورته راضي شو نوده خپله ږيره او ويښته وخريل

سر په شين اسمان سپين لوږې ښکاريدو چې د يوی توپې د ډز نه وروسته 
 کپتان د ډانټې بٻړۍدا د يو بندي د تيښتې اع�ن و او د . راپورته شوی و
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 پری شک ھغهر څښلو چې دبو جام دومره په باومخ ته وکتل خو ده دشرا
  .ونشو

ه شوه او ډانټې تٻر يوه ورځ وروسته د مونټې کرسټو له ټاپوبٻړۍھغه 
 تٻرې وارلس کاله په زندان کغوښتل چې د ايبې خزانه پکی ولټوي خو ده څ

چې ده ته پناه  بٻړۍ کومې.  صبر يې عادت شوي وو انتظار او نکړي و
کی ورباندی ډزی وشوې چې  يوبندر وړونکو وه اوورکړی وه د قاچاق 

دوه نيمې . کی نه وخو دی خوشاله و چې په زندان  . انټې يې ټپي کړوډ
کړل  څو ملگري جوړ کیبٻړۍ ې شوې او ډاڼتې پهتٻری مياشتې ھم دغس
   . نومٻدوکب يچې يو پکی ج

وروسته کپتان ته يې خواست وکړو چې نه د خپل قرارداد د پاې ته رسيدو 
کړي چې دی د مونټې کرسټونومی ټاپو ليدل يوه کشتۍ دی ورله ور

خو ھغسی چې ايبې فاريه د  . دده سره يو څو کسان ھم مله و.  غواړي
 داسی زړې په دی ټاپو کی ، ډانټې  ويوٻلخپلو معلوماتو له مخې ورته 

ده پخپل . کنډوالې ونه موندلې چې پکی د يوی خزانې درک شوې وې
ملگرو  چې د نورو ووٻلته يې ټوپک يوځنگلي اوزه وويشتله او جيکب 

دی په بره  . څو دې د ټول ټاپو جاج واخليسره دا په اور وريت کړي تر
روان و او اخر د يوې غونډۍ په سر چې ورسيدو نو ښکته په ساحل ورته 

ده سوچ وکړو، چې . خپل ملگري د وړو وړو نانځکو په شان ښکاره شول
 له بنده وتل و خو اوس د څو مياشتې د مخه دده لپاره تر ټولو مھم شې،

 ھيره کړي، ددی ځ انسان څومره ژرخپل بده ور .خزانې لټون ورته مھم و
  . اندازه ورته اوس وشوه

چاپيره وگرځيدوخو ھيڅ نښې يې ونه  او چارده د ټاپو ھری تيږې ته کتل
دده ملگرو چې اوزه پخه کړه نو يو ھواي ډز يې وکړوچې ډانټې  . موندلې

دی ښکته په منډه روان وچې  . دوي سره ډوډۍ وخوريراښکته شي او له 
 . يو ځاې يې پښه واوړيده او راپريوتو

ې کرسټو نومی ټاپو کی ډانټې په يوې ژوری کندی کی ټپي پروت ټپه مون
ده خپل ځان څو گامه ليرې يوې . باسيٻواو دده ملگرونشوکولې چې راو

لگرې بايد په ھغه دده م.  تيږې ته رسولې و چې ورباندی واښه ټوکيدلي و
 يو څه خواړه او اوبه يې ورته نو .  ته تللې وېبٻړۍ ماښام بيرته لوې

 تٻر دوي کله چې کپتان ته ټول حال . و>ړلنه  ټاپو  دښودل او پخپلهٻپر
دی . ، داسی ښکاري چې دډانټې پوښتۍ ماتې شوې ديووٻلکړو نو ھغه 
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لپاره و>ړوخو ھغه پخپله په بلی کشتۍ کی کښيناستو او د ډانټې د ژغورلو 
 چې دی تکړه کس وٻلمننه وکړه او وې ه دوي ت ډانټې . د خوځولو نه و

    .دی که ځان يې له کندې راويستلو نو بيا به يې وويني

 ، زه به خپل ملگري ووٻل نو جيکب دهگرځٻراوونۍ وروسته ا يوه بٻړۍ
 دې ھيڅوک له ووٻلخو ډانټې ورته  . سره پاته شم او دده ساتنه به وکړم

کله چې دده ملگري .  به پخپلو پښو ودريږي ژرډٻرځانه سره نه غواړي او
  او خپل تبرسره يې د ھغی تيږې شاوخوا توږلودرٻدوو>ړل نو دې نيغ 

ھغه دا ھڅ وھلې و چې ددی تيږې شا . هکړل چې ده پری ډډه وھلې و پٻل
 يوه >ره د تيږې شا ته ده.  دو پلمه يې وکړهکٻته به څه وي نو ځکه د ټپې 

ھم ھلته يې د لرگي يو تابوت وليدو چې  . وموندله چې دننه يوغارته تللی وه
دا ھغه  . پکی د سرو زرو سيکې، سيخونه او الماس او زمرد ايښي و

   . نښې ورکړې وېکی ايبې فاريه ورته خزانه وه چې په زندان 

 بيرته ټاپو ته راغله نو ډانټې دخپلو ملگرو په بٻړۍ په شپږمه ورځ چې
.  چې دی اوس پخوا نه ښه وووٻلانتظار په ساحل پروت و او ټولو ته يې 

ده په >س يوه لويه دده له مخ داسی ھيڅ نښې نه وې څرگندې چې گوندې د
 په ھغه ماښام چې يو بندر ته ه يوړل شو او تبٻړۍی د . هوخزانه ورغلې 

ل شو او يو زرگر ٻبملگرو نه  نورو دھلته  . ته و>ړودل نودی بازارٻورس
 دی ويريدو چې دده په شان غريب  .دانې واړه الماس وښودلته يې څلور

م�ح سره دالماسو په ليدو به زرگر تری پوښتنې وکړي خو ھغه ھيڅ وونه 
  .  ينځه زره فرانک واخستل او دا يې ترې په پوٻل

 ووٻل شو او جيکب ته يې ېد ارام کولو په پلمه ھم ھلته پاتډانټې څو ورځې 
. سې پريښي ديٻچې دده يو تره مړشوی دی چې په ميراث کی يې ورته پ

 واخيسته چې جيکب ورسره مرسته وکړه بٻړۍ سو ده يوه زړهٻھغو پپه 
 نورو کسانو په اړه ورته  ته واستولو چې د کورنۍ اومارسٻلاوھغه يې 

  . معلومات وکړي

وړلو راوړلو ې پخپله يې چلوله او د مالونو د  ھم واخسته چبٻړۍ ده يوه بله
ھره پيره کی د مونټې کرسټو ټاپو سره به ارو دا بٻړۍ په .  کړو پٻليې کار
ول او ورو ورود تٻر  ډانټې به څو ساعته په دی ټاپو ځان له .ودرٻدهمرو

. لو ښارونو کی يې خوندي کړلٻ� بٻيستل او په بوکي يې راوخزانې ټول تو
مړ واو دده پ�ر .  خبرونه راوړي ومارسٻلمياشت وروسته جيکب ورته د

د خپل پ�ر په مړينې دې حيرانه نشو خو د  . مرسيډيز درک نه ود 
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څو ورځې وروسته دی  . مرسيډيز په اړه نه پوھيدو چې ھغه به چرته وي
 بندر ته ورسيدو او د گمرک کسانو ته يې د مارسٻل  کی دبٻړۍې پخپل

.  مورپری ليکلې ووٻلانگلستان پاسپورټ ورښکاره کړوچې دده نوم نواب 
کی دده ځينې شناخته کسان اوس ھم په کار اخته و خو ھيچا دی په بندر

  . وونه پيژندلو

ته و>ړو چې اوس بل څوک پکی اوسيدل اوله خفگان ډانټې د خپل پ�رکور
ې تٻر شٻبېده د پ�ر په کور کی څو . په سترگو کی اوښکی راغلېيې 

غه اوس په يو پوښتنه وکړه نو خبر شو چې ھيې د گاونډي په اړه کړی او
ې درک ډانټې د ھغه سرا. او ھم ھلته اوسيدوبل ښار کی سراې جوړکړی 

  . يو اس ورته روان شوهمعلوم کړو اوپ

ته کتل او د مشتريانو په د سراې خاوند د لوې دروازې نه بھر سړک 
 چې رانږدې او له اس ھغه.  کس يې وليدوپه اس سپوريوانتظار و چې 
ھغه ته د .  يو پادري وممکند لباس نه ھڅ ووھلو چې ده يې ښکته شو نو

پادري  . پوښتنه وکړه چې څه خدمت يې وکړيترې ھرکلي نه وروسته 
ه پخوا يو کس د چې ھوسا شو نو له ده يې پوښتنه وکړه چې څوارلس کال

گه ، ھو ھغه څنووٻلايډمنډ ډانټې په نوم يې پيژندلو؟ د سراې خاوند ورته 
و او ھم ھلته په په يو جرم نيول شوی مظلوم ھغه . نه پيژنم، زما ملگری و

مړ کيدو نو زه يې د کټ ډانټې چې "، ووٻلپادري . شوبندي خانه کی مړ
خو ده تر وروستيو . ېوٻلوم او وروستي دعاگانې مې ورسره سره و>ړ

ما ته يې يو الماس . زندان ته اچول شوی و چې دی بې گناه وٻل ھم دا شٻبو
دا الماس .  وراکړوچې يو بوډا د خپل خدمت په بدل کی ده له ورکړی

 او له خپل جيب ووٻل دا يې " .ه لري اوما سره دیپنځوس زره فرانک بي
پادري . گوته ايښې وهيې يو ډبلې راويستلو چې پکی د الماس يوه ښکلې 

 کی په پينځو مارسٻلدا يې امانت راکړو چې خرڅ يې کړم او په " ، ووٻل
.   سړی وريږديدو او رنگ يې والوتو".کسانو يې وويشم چې يو پکی ته يې

.  يې دده رقيب فرنانډ ووٻلھغه بل کس ډينگلر، دريم چې "، ووٻلپادري 
" ، ووٻلپه تلوسه  سراې وا> ".رانه ھير شويې خود چنغلې نوم 

   !"مرسيډيز.رسيډيزم

پينځم د ھغه پ�ر و چې . و ھم دغه نوم يې راښودلی ...ھو" ، ووٻلپادري 
 سراې ".غواړم ته راته ووايې چې ھغه څنگه مړ شو. شوم، مړ دینن خبر

 چې ھغه د وٻلخلکو . زه د ھغه گاونډي ووم. ولې نه"، ووٻلوا> په جوش 
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خو ما ليدل  چې کولمې يې خرابې وې وٻل شو او ډاکټرزوې له غمه مړ
 پادري ټکڼې شو او وې " .سړې د ولوږې د >سه مړ شی وچې ھغه زوړ

خوکه . دا څنگه نړۍ ده چې يو بوډا ته ډوډۍ چا نشوه ورکولی"، وٻل
د الماس دوه برخی زه تا ته درکړم نو دا ووايه چې فرنانډ څه چې غواړې 

ه او ه کړتٻر يدو په اړه ورته ټوله کيسه  سراي وا> د ډانټې د نيول ک"شو؟
په گس >س ليک وليکلو او فرنانډ ھغه لوی څارن وال دا چې څنگه ډينگلر

 به خپل خسر ته راتله او تل چې ووٻلد مرسيډيزپه اړه يې .  ته ورواستوو
. ار و چې له دی سره دی و>ړ شي خو ھغه د زوې په انتظووٻلورته يې 

ته راغلو او د ډاڼټې پ�ر يې له ځانه سره د ورموريل ھم څو واری ددوي ک
  .اوړلو ھڅه وکړه خو دې نه تلو

ھغه اوس يو "، ووٻل د موريل پوښتنه وکړه نو سرای وا> یپادري تر
 ده خو لور يې کويژده، خوارسړی دی، کاروبار کی يې تاوان وکړو

په . زوې يې په پوځ کی دې. نه غواړيخسرگنۍ يې د غريب سړي لور
رنگ وريښمينه غلی و او يو سورور ځل دی د ډانټې پ�رکورته وروستي

ھغه بټوه . بټوه چې پيسې پکی وې ، ھغه ته د ډوډۍ اخستو لپاره پريښوده
  ".اوس ھم ما سره ده

ډينگلر  .  چې فرنانډ او ډينگلر په مزو کی ديووٻلد پادري په پوښتنه ھغه 
کړو او د بانک د  پٻلد موريل په واسطه د ھسپانيې په يو بانک کی کار

ښځه کړی ده چې د لوريې واده کړه چې وروسته مړه شوه اوس يې بله مشر
 باچا دربار ته ځي راځي او اوس دې، دميليونر دی . وهباچا د يو مشاورلور

 فرنانډ په پوځ کی جگړن واو د . ورته نوابي خطاب ھم ورکړی شوی دی
، دی ځان چا مخالف و يو جنرال چې د با .باچا د محافظانو په ډله کی و

سره کړواو نصيب يې ښه و چې بل حکومت ورله ددی غدارۍ په بدل کی 
و اوس د نوي دی د ډينگلر ملگرې ا. دروند انعام او نوابي خطاب ورکړل

 اوس د مورسرف نواب په نوم ياديږي او مرسيډيز  .باچا پوځي مشاور دې
  .دوي يو زوې لري چې البرټ نوميږي. يې ميرمن ده

 ھغهند ته ورکړه چې دا ستا شوه ځکه ي د الماسو گوته د سراې خاوپادر
بيا يې تری د ھغې سری وريښمينې بټوې  . نور کسان ددی حقدار نه گڼي

  .غوښتنه وکړه چې مورٻل دده پ�ر ته پريښې وه

 د ښار وال دفتر ته يوانگريزتجار ورغلو او مارسٻلڅو ورځې وروسته د 
. تنه وکړه چې له دوي سره يې کاروبار کووھلته يې د موريل د شرکت پوښ
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. ي شوی ودٻوالدی خبرشو چې ھغه شرکت دوه لکه فرانک پور وړی او
ھغه تجارچې په اصل کی پخپله ډانټې و، ښار والۍ ته خواست وکړو چې 

کله چې له ده پوښتنه وشوه چې څومره کميشن به  . دی ھغه شرکت اخلي
  .ځاې يو څه معلومات غواړمپه  پيسو ، زه دووٻلاخلي نو ده ددفتر مشر ته 

  ؟کوم ډول معلومات مو پکار دي. مشر

  ؟ئتاسو د بندي خانو مشر ھم ي. تجار

  .و پينځلسو کالو مې دا دنده پر مخ بيولې دهتٻر ھو صيب، له. مشر

تاسوزندان ته د تلونکو او د خوشې کيدونکو نومونه ھم په دوسيه کی . تجار
  ليکئ؟

تاسو د چا . ه معلومات ليکلي ديږ د ھر بندي په اړھو په دی کی مون. مشر
  ؟ئپه اړه معلومات غواړ

ما زدکړی په کور کی کړی دي اود اطاليې ايبي فاريه په نوم استاد . تجار
 خبر شوم چې ھغه بندي شوی و، که د ھغه په اړه څه ووروست . راته راتلو

  .معلومات لرئ

 چې  څو مياشتی کيږي .روغ ليونی و.  ښه پيژنمډٻر دا سړی زه. مشر
يو بل بندي چې  . ه عجيبه پيښه تړلې دهډٻر دده له مړينې سره يوه. شومړ

، دده خونې ته يې سورې کړی و او د ايبې په کفن کی يې ځان نومٻدوډانټې 
شول چې د  کفن په سمندر کی وغورځوو نو خبرھغوي چې دا. بند کړو

  .دده په خونه کی پرت ووو ايبې مړی 

  . عجيبه کيسه دههډٻر.تجار

ورئ، زه دا د زندان دوسيه ده او تاسو کولې شئ چې په ارام يې وگ. مشر
  .کړمل د شرکت اسناد تيارٻبه په بله کوټه کی د مور

  

ھلته . پاڼه پرانستهخپله  ايډمنډ ډانټې په ھغه دوسيه کی د ايبې فاريه پرځاې
اضي ليکنه وه ه يو بل کاغذ د قپ . او د موريل عرضي وه تورلگٻدلې په ده
ندی يې خپل جيب ته ل او تاو کړو او وروغوٻد تورونو کاغذ رابھغه . 

ل شرکت اسناد >س ليک کړل او د ښار والۍ له دفتر ٻده د مور. کړو
  .ووتلو

 د ښارپه کاروباري مرکزکی د مورٻل شرکت دفترته ورغلو او ځان يو کس
ی د موريل دفتر ته د . معرفي کړود يو کمپنۍ د استاځي په توگه يې ورته 

گيډۍ يې کار يوړل شو چې اوس سپين ږيرې او پخپل ميز د دوسيو په 
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 او پوښتنه يې وکړه چې د څه لپاره راغلې ووٻلناستو ٻده ته يې د ک.  کوو
 ستاسو د شرکت ټول پورزما شرکت له خوا پري ووٻلاستاځي ورته  . و

موريل .   راوړلشو او اوس دا اسناد ما سره دي چې له ښار والۍ نه مې
 زه خبر يم چې څه کم درې لکه فرانک "،وٻلستړی ښکاريدو او وې 

سې نشته چې تاسو ته يې ٻو متاسفانه مونږ سره اوس دومره پراباندی دي خ
 نه راتلونکی ده او د ھغې د مال کتلونه  کلکتې د بٻړۍ زما يوه. درکړو

اب کی څه نه و  استاځي > په ځو".وروسته ممکن تاسو ته دا پيسې درکړو
څوک په منډه بره راوختل او دروازه يې ي چې د موريل د دفتر نه بھروٻل

اوښکو ډکې وې د موريل ځوانه لورجولي چې سترگي يې له  . پرا نسته
 په بٻړۍ راتلونکېنه کلکتې د دننه راغله او پ�رته يې خبر ورکړو چې 

  .کی غرقه شوی وهسمندر

ھغه يدو په خبرمايوسي خپره شوه نو  د ډوببٻړۍد موريل په دفتر کی د
انگريز تجارچې په اصل کی ډانټې و ورته د څلورو مياشتو نور وخت 

، يوه ووٻل بيا يې د موريل لورجولي ته  .ورکړوچې خپل پورورته پريکړي
څه چې په ھغې کی ھر . ورځ به ستا په نوم د سندباد له خوا يو ليک راشي

وکړو او دی له ھغه دفتر ه لوزجينۍ ورسر . ليکلي وي ھم ھغه وکړه
  .و>ړو

ې شوې او موريل ونکړې شو چې خپل پور ورکړي او تٻر مياشتېڅلور
جولي يو ليک تر >سه  چې ځان يې وژلې وې چې د ھغه لورنږدې وه

د .  لپاره پيسې ورکړی شوی وېپه ھغې کی ورته د ټول پور  . کړو
.  ھم ورکړی وهبٻړۍ يوهل د لور واده لپاره ورته يو قيمتي الماس او ٻمور
ې کرسټو نواب په نوم ټونڅه د ډانټې له خوا وشول چې اوس د مدا ھر

ل خبر نشو چې مونټې کرسټو ورسره دومره زړه ٻخو مور . پيژندل کيدو
  .  سوي ولې لرله

، نومٻدودوه ځوانان چې يو پکی البرټ ټبرپه اوړي کی د پاريس د شته من 
 ايسار لپارهټاپوکی ښکار  د مونټې کرسټو کیبٻړۍ د سيل لپاره روم ته په

 چې دا ځاې د يو نواب دی او دوي د ووٻلڅو کسانو ورته ھلته يو. شول
نواب ورته ښه ميلمستيا وکړه  په روم کی د مونټې کرسټو  .ھغه ميلمانه دي

دوي د نواب سره  .  شته من کس وډٻر دواړه ځوانان پوھه شول چې ھغه. 
لبرټ ژوند کی ھغه د څو بدمعاشانو نه داملگری شول او په يو ځاې 

رته تگ نه وړاندی البرټ نواب ته بلنه ورکړه چې ٻپاريس ته دب.  وژغورلو
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لمستيا وکړه او ۍ ميډدده په راتگ ھغه ورته د ډو.  اشيددوي کور ته دی ر
ددوي په کورکی د يوی ځوانې .  کرو فر و>ړورډٻمونټې کرسټو په 

 چې دا د ھغه موروه ووٻلځوان ورته . ښ شوميرمنې انځور په ليدوھغه ھي
ده خپل احساسات څرگند نکړل خو  . ودا د مرسيډيز انځورخو نواب لپاره 
 نواب مورسرف راغلو او له  .خبری کولیه وخته د مورډٻرځوان ورته تر

  . روغبړوکړو خو ډاڼټې يې وونه پيژندلويې ده سره 

سټو په ليدو يې رنگ کله چې د البرټ مورراغله نو د نواب مونټې کر
 خو خپل ځان قابو کړو اوده ته يې مننه وکړه چې د زوې ژوند يې . ژيړشو
رکز کی ځان له د موڼتې کرسټو نواب اوس د پاريس په م.  ژغورلې وورته

د ډينگلر  . او د باچا دربار ته يې ھم >ره پيدا کړی وه يوه ماڼۍ اخستې
ت وکړل او خبره شوه چې دې ميرمنې د نواب مونټې کرسټو په اړه معلوما
ددوي .  ېپه ميراث کی نه وه پاتد انگلستان اوسيدونکی وخو نوابي ورته 

شول او په دربار کی يې ھغه قاضي ھم  پٻل ټولو سره د نواب تگ راتگ
 ډينگلراوس د يو بانک مشر واو  .وليدو چې دی يې زندان ته ورليږلي و

رسټو مونټې ک .  لگولې وېې پيسېډٻری ونډو په بازا رکدده ميرمنې د 
گلرخپلې ميرمنې ته په قھرشو  اوډينپخپلې سرماې د بازارانډول وران کړو

  .  له دده پوښتنې يې سرمايه ضايع کړی وهچې بې

گاونډي چې کوم الماس تر >سه کړی و، ددی د اخوا د ډانټې د پ�ر
 د دواړو. ه وران شويو زرگر ته و>ړو نو ورسره په بيخرڅولو لپاره 

په ده جرم  . ناندرۍ په جنگ واوختې او ده زرگراو د ھغه ميرمنه ووژل
ډانټې دده مرستې ته و>ړو او له زندان يې . ثابت شو او زندان ته يې بوتلو

 خو گاونډي بيا ھم خپل ځان سم نکړو او د  . >ره ورويستلهورته د تيښتې
ھلته د مال  . يو بل ملگري سره د مونټې کرسټو کور ته د غ� لپاره ورغلو

په دی حالت کی ډانټې .  په سر يې خپل ملگري ووژلو او پخپله ھم ټپي شو
د الماس اخستل ده . دھغه پادري يادونه وکړه چې الماس يې ورته ورکړی و

 و او په نتيجه حريصو يو بل چانس ورکړی و خو دی ته د ښه ژوند کول
رڅرگند خپل ځان و سره ھغه ورته ناٻددی و. کی يو پسې بل جرمونه وکړل

ھغه وخت گاونډي د خداې نه بخښنی . ډانټې وپه اصل کی  چې دی کړو
  .غوښتلي او ھم په ھغه حال مړ شو

پيژندل کيدو د خپلې  په نوم " مورسرف" فرنانډ مونډيگو چې اوس د نواب 
. و پټه کړی وه ان چې ميرمنه او زوې يې ھم خبرنه نه ټولودغدارۍ خبره 



 22 

پاڼې کی راپور خپورشوچې شل کاله  په يوی ورځخو يوه ورځ دپاريس
پخوا د يونان يوه ک� د فرنانډ په محافظت کی وه، خوده په چل ول دا ک� د 

د ھغه ک� مشريې وژلې او دده لور يې .  باچا مخالفانو ته تسليم کړی وه
ھغه جينۍ چې ھيډي نوميده  . لکه د مينځې په بازار کی خرڅه کړی وه

پاڼی کی په کومې ورځ. محکمې کی ورکړی وه اھدي په ددی ټولو کيسو ش
دی د .  ھم کار کوو"بوشامپ"، ھلته د البرټ يو ملگري چې دا خبرچاپ شو

  .پاڼه يې ورښکاره کړهھغه دفتر ته ورغلو او ورځ

زه غواړم چې ته سبا يو بيان چاپ کړی چې د يونان د ک� خبر . البرټ
  . غلط و

  ه لري؟دا خبر تا پوری څه اړ. بوشامپ

  .په دی زما د پ�ر سپکاوې شوې دې. فرنانډ زما د پ�ر نوم دی. البرټ

 وه  ستا پ�ر ک� خپلو دښمنانو ته نها سره څه ثبوت شته چېنو ت. بوشامپ
ښه ده ستاسو د کورنۍ له خوا  . دیسپارلې؟ دا خو د پلټنې وړخبر

  .دفاع به ھم پکی ووشي

زه درته . اونه يې دفاع ته اړتيا دهنه ددی خبرد پلټنو ) په قھر.  ( البرټ
  ...شي که نهوايم چې دا بيان دی سبا ته خپور 

  که نه څه به وکړی؟ جنگ راسره کوې؟ . بوشامپ

  .ھو، ھو ، جنگ به وکړم.البرټ

لومړی خو دا خبر ما نه دی چاپ . ، گواښونه مه کوهگوره.   بوشامپ
ليږلې او يا چا  راڅو ددی په اړه چا خپل نظر نه ويبله دا چې تر . کړی

پاڼې ته خواست نه وي کړی، زه ستا خبره نشم په رسمي توگه ورځ
  .منلی

نن ماښام خپل م�ټړې راواستوې چې زمونږ د جنگ . سمه ده.البرټ
  .ځاې وټاکي

  ) البرټ ځي..( ودريږه...ته خبره واوره، اې. بوشامپ

بوشامپ د يونان سفر وکړو اوپه دی اړه يې  څوورځې وروستو
ده د البرټ سره وليدل او ھغه ته يې څو اسناد . مات راټول کړلمعلو

بوشامپ ورته . وړاندی کړل چې پکی دده د پ�ر جرم ثابت شوی و
 چې که دی چا ته غږ ونکړي نو ھغه به دا راز چا ته نه څرگندوي ووٻل

البرټ ټول کاغذونه .  چې پايله يې د مورسرف د کورنۍ په تباھۍ وه
  . رو روغه وکړهوسيزل او دواړوملگ
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د ډينگلر د لور کويژدنه د البرټ سره شوی وه خو په دی وخت کی يوبل 
رنۍ ته  کو، د مونټې کرسټو له خوا دېنومٻدو "انډريه"نوابزاده چې 
ددی .  دانډريه سره مينه پيدا شوه ژرد ډينگلر لورډٻر.  شووروپٻژندل

 خواشينۍ کويژدنې ماتيدل د نواب مورسرف او ډينگلر کورنيولپاره د
 ډينگلرد انډريه په اړه خوش  .او ددواړويو بل سره ورانه شوهسوب شو 

خومونټې کرسټو . بين و چې دې به له البرټ ښه زوم ورته ثابت شي
فونټ د دويمې وٻلمعلومات وکړل چې انډريه په اصل کی د قاضي 

ھغه ماشوم . ميرمنې زوې و چې ده د بدنامۍ له ويرې مرگ ته پريښې و
ت گار وژغورلو او وروسته دی يو نواب خپل زوې په توگه لوې يو خدم
ھغه خدمت گارد مونټې کرسټو نواب سره م�زمت وکړو نو يوه . کړو

خدمت گار په يوه . ورځ يې ورته د ھغه ماشوم اصليت ورڅرگند کړو
. وووٻلقضيه کی محکمې ته حاضر شو نو د قاضي په اړه يې ټول حال 

دقاضي ميرمنه دومره ناھيلې . ده نوم بد شوپه نتيجه کی ھری خوا د د
شوه چې د خپل ځان وژلو نه وړاندې يې د کور ټولو غړو ته زھر 
قاضي . ورکړل چې ھيڅوک ددی بدنامۍ د زغملو لپاره ژوندی پاته نشي

خو مونټې . چې دا خبر واوريدو نو جامې يې وشلولې اوليونې شو
 له ھغې "کسٻم"ل زوې ينټاين وژغورله ځکه د موريوٻلکرسټو دده لور
ل ٻ پيښه کی ډانټې مورکس له دی خبر نه وخو په يوهٻم. سره مينه لرله

  .ته خپل ځان وروپيژندلو

پاڼو کی دده رځ خبر ورسيدو چې د پاريس په ورځمورسرف ته يو ونواب 
ھيډي نومې جينۍ په ده دعوا . ژوند اود غدارۍ په اړه ليکنی شوې وېتٻرد

 خپل حکمې ورته امر وکړوچې م . تباه کړی وکړی وه چې ددی ژوند يې
" مونټې کرسټو"نا د ٻشامپ په و د بومورسرف .  حاضر شيسپيناوۍ لپاره

کور ته ورغلو چې له ھغه غوښتنه وکړي، ھيډي دی له محکمې >س 
   . واخلي

 به يې دېچې ھغه ته يې ډاډ ورکړوو د ھيډي سرپرست و او مونټې کرسټ
 البرټ د خپلې مور په  .رسرف ليدو ډده وکړه له موٻډيخو ھ . پوھه کړي

ورته يې  او د ملگرتيا واسطه ليدلينۍ د مونټې کرسټو سره پخپله وخواش
مونټې کرسټو ورته  .  چې دده پ�ر دی له بدنامۍ وژغوريړهورک

  . انکاروکړونو البرټ ھغه ته د جنگ لپاره ننگونه وکړه
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ناموس لپاره به يو چا خپل په ھغو ورځو کی دا د فرانسی دود و چې د خپل 
حريف ته د جنگ ننگونه وکړه او په ټاکلي وخت او ځاې به دواړو کسانو د 

لې غوره کول او د جنگ د وس . يو يو ملگرې په ملتيا بل سره جنگ کولو
زيات وخت به په داسی  .  ملو پخپلو کی فيصله کولددويشرايط به 

ټو ته د خپل پ�ر د البرټ چې مونټې کرس . جنگونو کی خلک مړه شول
. ناموس د ساتنې لپاره ننگونه وکړه نو دده ملگرې بوشامپ دده مله شو

ل ته خواست وکړو چې خپل ورور دی ورسره مله ٻمونټې کرسټومور
د شپې مونټې کرسټود جنگ لپاره ځان تيار کړو اود خپلې طماچې  . کړي

منې غږ وتل او د يوی ميريې کوله چې څوک په سالون کی راننمعاينه 
  مونټې ".ودريږه، ته زما زوې نشی وژلې...ايډمنډ"  وٻل يېراغو چې

ور څادر له مخ نه ھغی ميرمنې خپل ت. ودرٻدوکرسټوھک پک پخپل ځاٻ
" ، ووٻل مونټې کرسټو ورته  .د مرسيډيز سپين مخ ښکاره شولری کړو نو 

، ستا نوم" ، وٻل ھغه ورنږدې شوه او وې "مادام تا د چا نوم واخستو؟
 مونټې " .زه مرسيډيز يم. ايډمنډ ډانتې، وگوره زه مادام مورسرف نه يم

په دی نوم ميرمنه اوس مړه ده او زه بل څوک مرسيډيز نه "، ووٻلکرسټو 
.   مادام ورته نوره ھم نږدې شوه نو په سترگو کی يې اوښکی وې".پيژنم

 ورځ ايډمنډ تا به بل څوک نه پيژني خو ما په لومړي"، ووٻلورته يې 
ې يې، نه وپيژندلې، ستا غږ ھم ھغه دی او زما لپاره ته اوس ھم ايډمنډ ډانټ

  ".زما د زوې ژوند مه اخله . ابې کرسټو نوچې د مونټ

ستازوې راته د جنگ ننگونه کړی ده او د ټولو "، ووٻلې کرسټو ورته مونټ
ايي سوب تا گڼي دی زمونږ د کورنۍ د رسو"، ووٻل  مرسيډيز ".په وړاندې

فرنانډ تا ته کوم زيان رسولې و چې تا ورپسی . که يې داسی وکړلځ
 "ددی لپاره چې ته بندي شوې او ده له ما سره واده وکړو؟. راخستی ده
 تا کله د خپل ميړه نه پوښتنه وکړه چې زه ولې بندي "،ووٻلايډمنډ ورته 

، ووٻل ايډمنډ "ولې بندي شوې؟. زه نه يم خبره"، ووٻل مرسيډيز "شوم؟
وزما په اړه د دروغو ليک يې که چې فرنانډ زما پر ضد سازش وکړو اځ"

ډينگلر ورته دا ليک . وال ته واستولو چې تا سره واده وکړيڅارن
  ".وليکلوچې ته يې ولوستلې شې

. >س يې کيښودوپه وې کاغذ راويستلو او د مرسيډيزھغه له جيبه يو تاو ش
، ته خبره يې چې ما ووٻلنډ مرسيډيز کاغذ پرانستو او وی ولوستو نو ايډم

او زما پ�ر د ...کړل، څوارلس کالهتٻری رلس کاله د ټاپو په زندان کڅوا
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يده اوله خفگان مرسيډيز وريږد.  ولوږې د >سه او زما په غم کی مړ شو
  .   ناستهٻزمکی کپه پښو کی په ھم ھلته د ھغه 

دی >س مرسيډيز ايډمنډ ته خواست وکړو چې دده د زوې سره دجنگ نه 
 ېبه کيږي خو دده زوې به ژوندې پاتدی ورته واي چې جنگ .  واخلي

ده خپل وصيت وليکلو . کيږي او په بدل کی به دی خپل ځان قرباني کړي
خو کله چې البرټ د خپل ملگري . او د جنگ لپاره ټاکلي ځاې ته ورغلو

وند  ژتٻرخپل غوښته ځکه ده ته مورد يې بخښنه وډ نه ايډمندسره راغلو نو
  . ي ووٻلل حال ټو

، زه ووٻلپه ھغه ماښام مرسيډيز د زوې سره مشوره وکړه او ورته يې 
ته يې امر وکړو البرټ . د کول نه غواړمستا د خاين پ�رسره ژوناوس نور
 ژوند د ېواړي چې له کوره و>ړه شي او پات ته يوه گاډی راوغچې ھغې

ره تکل کوو چې يو قاصد ھغي د تلو لپا . کليسا په يوراھب خانې کی وکړي
په دی کی ليکلي و چې شل کاله  . ورته د نواب مونټي کرسټو ليک راوړو

سوه چې څو راغلو نو خپله ټوله گټه بٻړۍ پخوا کله دې د واده لپاره له
 د پ�ر د يېھغه .  ساتلی ویلگښتونوتهکيدې، خپلې چنغلې ته د واده روپۍ 

په .  وړوکي بکس کی پټ کړلاينځر د ونې >ندې په يوکور په باغ کی 
 چې کولې شۍاو مرسيډيزسې اوس ھم ھلته ايښي دي ايماندارۍ گټلې دا پي

دا به د چې څنگه خبر شو ھغه دا چې. يپه ھغو پيسو يو نوی ژوند وکړ
ه ښه ډٻر زه داليکلي يې وچې، نويواب مورسرف سره نوره نه پاته کيږن

. وې ھم ددی  په اصل کېپيژنم او باور می دې چې دا پيسې به واخلي چې
، زه به دا پيسې واخلم او په راھب ووٻلالبرټ چې مور ته وکتل نو ھغې 

 .خانه کی به مې پکار شي

کی و چې يو خدمت گار ورته د نواب مورسرف د راتلو ډانټې پخپل کور
 په ھم ھغه لوی سالون کی چې مرسيډيز ورسره ليدلي و، دی د  .ووٻل

ی د خپل زوي په اړه وپوښتل نو ډانتې ھغه تر. مورسرف سره مخ شو
، ده له ما بخښنه وغوښته او ما پريښودو ځکه د پ�ر د گناه بدل ووٻلورته 

. مورسرف چې دا واوريدل نو رنگ يې ژيړ شو . له زوې نشم اخستې
په دی حالت کی بايد د ھغه پ�ر تا سره جنگ وکړي ځکه "، ووٻلورته يې 

سه نه پيژنم چې ته څوک يې؟ دومره خبر خوزه دی تر او. ته زما دښمن يې
ې کرسټو نواب نه  چې دی د مونتووٻل  ډانتې ".يم چې زما له تا نفرت دی

يې نه کيدو ورسرف ورته داسی کتل لکه چې باورم. ې وټبلکه ايدمنډ ډان
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ما سره ستا د "، ووٻلډانټې ورته  . چې د يو ژوندي سړي سره خبری کوي
 چې يوه پکی ستا د جنرالۍ د گټلو په اړه جرمونو څو شواھد اوس ھم شته

م تا د ھغې معصومی جينۍ او ما  ظلخو ترټولو لوی.  ښاغلي فرنانډ، دی
  . سره کړی دې چې د واده په ورځ دی له يو بل نه بيل کړل

ه کوره ووتلو او پخپل گاډي ر له ھغٻی کس په څمورسرف د يو مات شو
له گاډي ښکته او په پښو روان دخپل کور نه په لږ فاصله کی . ناستوٻکی ک
 زوې يې د کراې په يو گاډي کی ده په تياره کی وليدل چې ميرمن او . شو
ھغه گاډې > لوې سړک ته نه و . ښکاره نکړويې ورته ځان ناستل خو ٻک

رسيدلې چې د مورسرف په لوی ماڼۍ کی د طماچې يو ډز واوريدل شواو د 
ران چې د نواب کوټې ته خدمت گا.  يوی کړکۍ شيشه پری ماته شوه

  .   و>ړل نو ده طماچه په >س د ژوند وروستۍ سلگۍ وھلې

خپله ټوله سرماٻه په ونډو کی بايللې وه او د پيسو د تر >سه کولو يوه ډينگلر
>ره ورته دا ښکاره شوه چې د بانک دمشرپه توگه د خپلو اختياراتوناوړی 

ې  يې دا وچې ھر وختی ښ او فکروويستلېده له بانک پيسې . ټه واخليگ
 ھغه پيسې ھم خو ده. ې پيسې يې وگټلی نوبانک کی به يې کيږديډٻر

رې چې څوک پری خبر نشي، مونټې کرسټو ته >س ٻوبايللې او له دی و
او کله چې يې ھغه اوس خپل دښمن د وھلو لپاره يو پ�ن جوړکړو . وغځوو

 کی ھم شرکتونه ورکړو چې دی په نورو ملکونويې  ډاډ ورسره وليدل نو
لري او کولې شي چې يو سند ورله ورکړی او بل ځاې نه پينځه ميلينه 

  .  فرانک تر>سه کړي

د . دينگلر په پټه له پاريس لومړی بيلجيم ته وتښتيدو او بيا اطاليې ته و>ړو
سود ٻواب اسناد يې ورښکاره کړل چې د پشرکت څانگې ته ورغلو او د ن

 خوشاله ډٻريې ټولی پيسې نغدی تر >سه کړی اوھلته نه . ورکړی په اړه و
په >ره يو وړوکي سراې کی يې دمه وکړه او د سراې . بيرته روان شو

  . نه يې د ډوډۍ په اړه وپوښتل"پاپينو "خاوند

چرگ، . ، ھرڅه لروئ راته فرمايش وکړئوړل غواړچې ختاسو. پاپينو
  ..مھې، د پسه کباب

  . ونن شپه به مونږچرگ وخور.  ډينگلر

  .صيب ته چرگ راواخله..ھلکه...اې.  پاپينو

صيب دا مو چرگ او دا دی چاقو او پنجه، څه د )  ډوډ ۍ راوړي. ( م�زم
  ھم راوړم؟لپاره څښلو 
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خو خير زه ) چړه او پنجه رااخلي( دا ميز مو څومره مردار دې، . ډينگلر
  .وږې يم

 وړاندې ه نډوډۍ خوړلود ب، زمونږ اصول دې چې مشتري نه صي. پاپينو
  .پيسې اخلو

  ؟څومره پيسې کيږي.  عجيبه اصول دی.ډينگلر

د شرابو پيسې . دا يو چرگ په پنځوس زره شو، او ډوډۍ مولس زره. پيپينو
  .به يو نيم لک شي

   د پيسې ارزښت مو لږ دې او که ما دوکه کوئ؟؟ دا څه کيسه ده. ډينگلر

تاسو پيسې نه لرئ نو ه ډوډۍ ورکوو، که صيب ، مونږ ھم په دی بي. پاپينو
  .بل ځاې و>ړ شئ

  اوس په دی شپه کی به چرته ځم؟. ډينگلر

  

په بله ورځ ډينگلر قصد وکړو چې له ھغه سراې ووځي خو خبر شو چې 
ھغه ددوي له . سراې د غلو اډه وه او دی ھلته لکه يرغمل ساتل شوی و

ه  چې کووٻلمشر راغلو نو ورته يې .  مشر سره د ليدو غوښتنه وکړه
غواړي له دی بنده خ�ص شي نو پينځه لکه فرانک تاوان به ورته 

ورکړي، ځکه دی خبر شوی و چې ھغه له يو شرکت دا پيسې اخستې او 
 چې که يو ميلين اخلي نو وربه وٻلډينگلرانکار وکړو او وې .  ورسره وې

د غلو د مشرپه امردی په يوه ته خانه کی بند کړی شو او په څلورمه . کړي
سو د تاوان يې ٻد پ. جود لکه د مړو ښکاريدود ولوږې له کبله دده وورځ 
  . غم وکړو چې ټول ويښته يې سپين شولدومره 

يوه شپه ده خداې ته زارۍ کولې او له ځان سره لگيا و چې که دومره پيسې 
په ھغه . ورسره نه وې نو اوس به په ازاده ھوا کی يې ساه اخيستې شوه

. ې تری پوښتنه وکړه ايا دې پخپلو کړو پښيمانه و يې يوغږ واوريدو چشٻبه
، چي ده د ووٻلډينگلر په حيرانۍ پوښتنه وکړه د څه پښيماني؟  يو چا ورته 

، ھو ووٻلډينگلر . پيسو په حرص کی د خپلو پرديو ټولو سره جفا کړی وه
 او ودرٻدو  يو سيورې دده مخ تهدٻوال ناڅاپه له. زه په خپلو کړو پښيمانه يم

  . توره چپنه يې ليرې کړهخپل 

د . ، که داسی ده نوما ته بخښلې يېوٻلدا مونټې کرسټو و چې ورته يې 
، د مونټې کرسټو وٻلډينگلر له خلې له ويرې يوه کړيکه راوتله او وې 

زه نواب نه يم، زه ھغه څوک يم " ، ووٻلنوابه ته دلته څنگه؟  ھغه ورته 
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ستا په .  کپتان کيدو لپاره د بٻړۍکړو، تش دراته سازش جوړسو چې تا
 کړل، وگوره تٻرې شو او څوارلس کاله می په زندان کسازش، زما واده ون

په دی سازش کی خوھغه څوک چې له تا سره .  راته، زه ايډمنډ ډانټې يم
يو ليونې گرځي او بل خپل ځان پخپله . خوش بخته نه ومله و، ستا په څير

دی اخستې وې، ادا کړی او اوس ما ھغه پنځوس زره چې له بانک . ووژلو
 ډينگلر خپل مخ په >سونو کی پټ ".ته له نوي سره خپل ژوند کولې شې

کړو او چې اوښکې يې پاکی کړې نو وې ليدل چې مونټې کرسټو ھلته نه 
  .و

 چې دی غواړي ټوله ووٻلمونټې کرسټو د موريل سره وليدل او ورته يې 
د موريل زوې .  نکار وکړوورته اخو ده . شته مني ھم ده ته پريږدي

نټاين ژوندې وه، له مونټې وٻلکس چې تر ھغې خبر نه و چې دده چنغله ٻم
ينټاين وٻلدا چې ھغه د . کرسټو د ليدو وروسته ده ته د خپل زړه حال واي

 ته ورواستوو چې بٻړۍې نټې کرسټو ھغه يومو. سره څومره مينه لرله
 کړو چې څنگه تٻر ورته ټول حالھغې . نټاين دده په انتظار وهوٻلورباندې 

 يې د خپلی کورنۍ ماتم بٻړۍې ټې کرسټو له مرگ وژغورله او په دمون
ھغه ھم د مونټې کرسټو له ژوند خبره شوی وه  او ميکس ته يې . وکړو
  .، زما پ�ر دده مجرم دی چې د خپلو کړو سزا يې وموندلهووٻل

 پاريس کی خپل  د وروستي دندې د تر سره کولو لپاره مونټې کرسټو
 چې دا د يو ووٻلھغی ته يې . ډي دده په انتظار وهٻونوھلته ھکورته راغل

نواب لور وه اوکولې شي چې په قبرص کی خپل اباي ټاتوبي ته و>ړه شي 
ره دا ځوانه وه او ددی  لپاره يې دوم . ، ھلته ددی نيکه تر اوسه ژوندی و
ددی .  کړی شي ژوند و چې دا په ارامهڅه پخپلی شته منۍ کی پريښي و

ي رنگ وتښتيدو او مونټې کرسټو ته يې په ژړا ٻډخبری په اوريدود ھ
، زما دا مال دولت نه دي پکار خوستا امر منل زما فرض دي اوھر ووٻل

  .څه چې ته واې ھم ھغسې به کيږي

کله چې . ه دلگيره وهډٻرنټاين ليدو ته ورغله نووٻلډي د ٻماښام ھپه ھغه 
نه  خپل ژوند د، نواب مونټې کرسټوزه وٻل نو وې ھغی تری وپوښتل

ه وخته ډٻر رته تگ نه غواړم ځکه چې زه لهٻ زه خپل وطن ته ب .وشړلم
. ه لرم او له ھغه ج� د ژوند تصورھم نشم کولېدمونټې کرسټوسره مين

نټاين چې دا واوريدل نو ھوډ يې وکړو چې دا به د مونټې وٻلکس او ٻم
 چې دا يو څه وخت ھم ھلته ووٻلډي ته يې ٻ ھ. ته ورواستويبٻړۍکرسټو
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رته خپل  کی پټه شي اوکله چې د سمندر منځ ته ورسيدل نو بيا وبٻړۍ په
لرلو چې دمونټې کرسټو د مينې تر>سه کولو دوي باور. ځان ښکاره کړي

  .   لپاره به دا انتظار کوي

ده غوښتل  و او ټول ھغه څه چې ايډمنډ ډانټې د خپلو دښمنانو نه بدل اخستې
 خو دده په ژوند کی اوس داسی څه نه و پاته چې خوښي يې ترسره شوي و

  . ورله ورکړی وې

نټاين سره دسمندر په غاړه گرځيدو او دواړود وٻلکس د خپلې چنغلی ٻم
ږدې شوه چې يوه وړه کشتۍ دوي ته  ران . راتلونکي ژوند پ�نونه جوړول

 شواو ده ته يې يو ليک من ملگری جوزف راښکتهتری د مونټي کرسټو پت
ه پاريس کی خپل په دی کی مونټي کرسټو ليکلي وچې ھغه پ. ورکړو

ده . د تحفې په توگه پريښي وينټاين ته د واده ووٻلکس اٻکوراو نور شيان م
و دا دی په قبرص ډي په پاريس کی ده اٻکس يو خواست کړی و چې ھٻله م

  .ته ورسويکی خپل نيکه کور

ر ته تللې و او ھغې  لوبٻړۍ لوستوجيکب د لوېکس تر څو چې ليک وٻم
نټاين يو وٻلکس او ٻم. کړی و پٻل، په ژورو اوبو کی سفرلنگراوچت کړی

 روانه وه چې بٻړۍ ليرې په افق کی ھغه سپينه.  بل ته وکتل او وموسيدل
، خداې خبر چې ووٻلينټاين وٻل. مونټې کرسټواو ھيډي دواړه پکی سپاره و

کس د ھغې >س ونيولو او ورته يې ٻوينو او که نه؟  مبه دوي دواړه وبيا 
وو تورو ، مونټې کرسټو يوه خبره کوله چې د انسان ټوله پوھه په دووٻل

  . ھيلهکی رانغتې ده، انتظار او

  پاې
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