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  اوليور ټويسټ

   چارلس ډکنس اثرد

دې  د.  م کې چاپ شو١٨٣٨په انگريزي ژبې  ناول نومې " يسټواوليور ټ
ده  د. م ناول وٻزٻږٻدلې او دا يې دو   م کی١٨١٢ليکوال چارلس ډکنس په 

ډکنس خپل ماشومتوب .  کيسې او ناولونه د ټولنې د اص,ح لپاره نوم لري
 پورونه يې نشو ورکولې د ر چېه پ,د  کړې و او دتٻرپه بی وزلۍ کی 

ھم دا وه چې ډکنس .  کړلتٻرخپلو او4دونو سره څو کاله په بندي خانې کی 
 د ژورنالسټ په حيث ھغه.   ښه بيان کړی دیډٻرند حالد غريبو خلکو د ژو

د لندن د يو مجلې لپاره ليکنی ھم وکړی او وروسته يې څو ناولونه نور ھم 
ړۍ په لندن ٻ پېد يو ماشوم کيسه ده چې د نولسم " اوليور ټويسټ. " وليکل

 يې ږي او اخرٻ، د خيرات خورو او غلو 4س ته لويځکی بی سرنوشته گر
  . ږيٻقسمت بدل

  

 کيسه

ړيو د جوړلو ٻکی د سمندري ب انگلستان په ساحلي ښارونوددنولسمی پيړۍ  
 کورنيو دوي د دپاره استوگن ځايونه او دلته د مزدورانو ل. کارخانې لرلې

دونکو د خير ښيگړی لپاره د کليسا ٻليو کی د اوسٻپه دی ل. وېليې ٻلپاره ل
. ھم دغسی ليليو ته بی وزله خلک ھم وروستل کيده .  له خوا مرسته کيده

حال يوې ليليې ته  ر په خوا، وگٻډهه چې ماشوم يې په مٻرمنٻيوځل چا يوھ
د کلي پوښتنه کړی وې، پخوا له دی چې يو چا له ھغې د کور او .  راوستله

د کليسا يو طبيب ورته راوستل شو او ھغه چې  . وزٻږٻدود شپې يې ماشوم 
  .  ساه نه اخلي  چې داوم حال وليدو نو وې ويلد ماش

ھغې نرسی چې د طبيب سره يې د مور او ماشوم ساتنه کوله ، تری پوښتنه 
ړل چې طبيب ورته يو شين بوتل کی دارو ورک . وکړه چې اوس څه وکړي
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وندی که دی د ساه شيبه شيبه وروسته يې د ماشوم خلې ته وروڅڅوي، گ
 بيا يې وويل چې د ماشوم پر ځاې ښځې ته دی پام  .اخستو جوگه شي

.  وکړي او که دا په ھوش کی شوه نو د کورنۍ په اړه يې معلومات وکړي
 ھغې به يو چا د ښځې په 4س د واده گوته نه وه او طبيب ھڅ ووھلو چې 

  .  او بيا يې پريښودهسره نامشروع اړيکې ساتلې وي

و نرسه د ھغې ښځی سره کښيناسته او ماشوم  ته بيب ډوډۍ ته و4ړو نط
 دا چې .  کړلپٻليې گرمې جامې ورواغوستې بيا يې ھغه ته د دارو ورکول

، د نرسی لپاره  زوی وماشوم د شته منې کور و او که د يو بې وزله سړي
ھر څو . ھغې دنده د ماشوم او د ھغه د مور ژوند ژغورل ود .  مھمه نه وه

 ېنرسی په يو.  شيبو کی به ھغې مور ته ھم وکتل چې شيبره تبه يې وه
دوسيې کی د ماشوم نوم اوليور ټويسټ  او د ولديت په خانه کی يې وليکل، 

يې ژوندی پاته  ماشوم ھغه ښځه مړه شوه خو څو ساعته وروسته "  يتيم " 
ه چې خپل او4دونه يې ھم لرل د اوليورسرپرسته مٻرمنٻليې يوھ د لي.شو

 پۍ  کړو او کله چې به يې ژړل نوھغی ماشوم په کمبل کی تاو.  وټاکل شوه
يو څو کسانو پکی داو طلب د يتيمانو او کونډو پوښتنه  . ورله ورکړلبه يې 

خو د اوليور سره تر لسو  . دوي اړتياوې به يې پورا کولې کوله او د
خستل او ده به د  به نورو واد ھغه د برخې پۍ . دهٻياشتو بی انصافي کم

ده د حالت په اړه کليسا ته  يو څو کسانو د.   ژړلوله ورځولوږې د 4سه ټ
ان ليې څو کسٻد ل.  پلټنې وکړيخبر ورکړو او دوي کسان ورواستول چې 

کړې پۍ ور د خپلې برخې پورا اوليور ته وگواښل شول او لږ وخت لپاره
تر څوچې دی د دريو کالو شو او د ، وشحال پخوانې  خو بيا ھم ھغه دلٻک

 په د دهد کليسا مشر.  په منډو ود نورو ماشومانو سره به ټوله ورځ ليليې 
 وکړه چې ھغه دی څو ميله ليرې فٻصله يٻحالت خواشينې شو او يوه ورځ

 مٻرمنېيھلته د ماشومانو پالونک. ه ورواستول شييتيم خانې تحکومتي 
 د .  چې ماشومانو ته کوم خواړه پکار ولپوھٻدهاوښځه وه   ھوښياره "مان"

 چې زياته کٻدېورکړل  پٻسې ته د ھر ماشوم لپاره ټاکلٻيتيم خانی مشری
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د .   مان ورته ھيڅ نشو ويلېمٻرمنې ھغی خپل جيب ته اچولو اوبهبرخه 
ي به د  نو ھغولکليسا له خوا معاينه کوونکي چې به يتيم خانې ته ورغل

د  معاينې نه وړاندی  د دې.اخستو  جاج  ماشومانواو د کوټو د صفاي
 به ماشومان و4مبول او پاکی جامې به يې ورته  مانمٻرمنېمشری په امر
خو وروسته به .  او نوکونه به يې پريکړي وځن يې ږموٻښته په غاړه کړی،
ياي معاينې ته و4ړو يو طبيب د ماشومانو روغتکله کله به .  بيا بد حال و

 ته گواښ ھغه به مشری .  زواکي ورچې ماشومان خوا شو به يېپامنو
ماشومانو ته ښه خواړه ورکړل خو بيا به ھم  څو ورځې دې به نو وکړو

  . ھغه حال و

 د پ,ر درک يېدو خو نه ٻ په دی ليليه کی لوتر نھو کالو اوليور ټويسټ
دی اوس نور په ليليه کی .   خبر وده د مور له نوم وک دمعلوم شو او نه څ

 امر وکړو چې دی به  " بمبل "ښاغليد کليسا يو چارواکي  اوکٻدېنشو پاته 
 مٻرمنې.زده کړيد نورو ماشومانوپه څيرکار   عمرپه کارخانه کی د خپل

   .بمبل ته سر ټيټ کړيښاغلي ورته يې وويل چې  او راوبللومان، اوليور 
وو  نو اوليور ژر د ھو لپاره سر وخوځې ځه تری وپوښتل چې ما سربمبل

ادی به راسره وي که  مان ته وکتل او پوښتنه يې وکړه چې مٻرمنېخو بيا يٻ
    .ي تلې خو وروسته به يې ليدو ته راځ بمبل ورته وويل چې ھغه نه شوهنه؟

خت يې څو څو واری ول او د تلو پر مخ 4سونه ووينځ د ده  ميرمن مان
ۍ او څه کوچ ورته ورکړل او وټه کی لږه اوچه ډوډپه يوه غ . کړوښکل 

اوليور د بمبل . بيا يې ورته نصيحت وکړو چې د مشرانو خبره دی مني 
 سره له دی چې ھغه ،وېډکی ش سترگی يې له اوښکو نو سره روان شو

ی خو اوس له يتيم اورٻدلبره نه وھ مان له خلې چرته د مينې خمٻرمنېد
نيم ساعت مزل نه وروسته  . گرو پسې خفه و چې روان و نو خپلو ملخانې

ھغه له خپلې . نولوکٻدل او اوليور يې يوځای ٻودانۍ ته ورسدوي يوې 
مونډ ھم ھلته پر   ستړی و نوغونډۍ او کوچ خوړلي اوغوټې نيمه ډوډ
  .زمکه ويده شو
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په بله د بمبل . ده په سره چا يوه لښته راخ,صه کړه نو دی راويښ شو د
خوا يې ٻاخوا د. و غ ودريدٻ دی ن، م, ته يې ټکان ورکړود ده  لښته چې

 هھلته ات. ې ته بوتلو دی يوې لوې او سپينې کوټ بمبل. کتل چې څه ووشو
د ميز په يو سر په يوې لوړې  . ره ناست وٻ چاغ سړی د يو ميز چاپلس

ته وويل، سر بمبل ور .  چې مخ يې گول و ناست وچوکۍ يو غټ سړې
يو کس تری وپوښتل، ستا نوم څه .  ر ھم ھغسی وکړلټيټ کړه نو اوليو

بمبل ورته په م, خو اوليور د دومره سړو په ليدو سخت وارخطا و .  دی
  . ورکړو نو ده په چيغه وويل اوليوريو سخت گوزار 

   خبر يې چې ته يو يتيم يې؟.ای ھلکه. چاغ

  ھغه څه وي؟. اوليور

ستا پالنه د . ی او نه پ,رور لرمھلکه، ته نه . دا بی عقل دی. يو سړی
  . کليسا له خوا شوی ده

  . او زه خبر يم) په ژړا. ( اوليور

 او کليساته د شپی عبادت کوی او ھغو خلکو  ؟ نو ته اوس ژاړی ولې. چاغ
   دعا کوی چې ستا پالنه يې کړی ده؟ته

  . و صٻبھو ،،،ھو،،،ھ!!!  عبادت!!! دعا. اوليور

 او کسب انسان درنه جوړ شيچې اوستی دلته رښه نو اوس ته يې ...سړی 
لپاره  د ) رسيو( سبا سھار له شپږو بجو به ته د پړو  . ھم ورسره زده کړی
  . سڼو نه تارونه بيلوې

 ھغه. ږيٻاو له ھغې څنگه تارونه بيل څه وي اوليور ھيڅ خبر نه و چې سڼ
 . څه وي او کليسا ته څوک څنگه دعا کوي په دی ھم خبر نه و چې عبادت 

 په منډه يو لوې تا4ر ته راوستو چې بمبل رخصت شو او يو بل سړي دی
اوليور د يو ھلک نه د تارونو د . بی شميره ھلکان پکی په کار بوخت و
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ي په سر يوه بله کوټه چې د پخلنځ . شو گيايلولو چل زده کړو او په کار لب
ھر يو ھلک خپله د . چوکۍ پکی ايښې وې کی جوړه وه د لرگي اوږدی 
ډۍ پر وخت دوي به وار په وار يو ود ډ . ميسو کاسه او کاشوغه لرله

ې به ورسره مرستی ته و4ړی وې، مٻرمنٻ، چې دوه چاغي) اشپز ( باورچې
 يا ښوروا ) دليه ( سو کی به يې اوگرها چې ددوي په کودرٻدل  مخې ته
  ھر څهھلکانوله دې کاسو. کٻدېل ينځنه دا کاسی او نه قاشوغی و . اړوله
 به يې قاشوغه دومره تاو کړه وتو به يې وڅټل او بياوخوړل نو په گچې 

دوي برخه وه   دهۍ يوه يوه ټوټوډد ډ کله . به پری پاکه شوهکاسه چې ھغه 
نو  دا ډوډۍ لويو ھلکانو وتښتوله  شان د وړو ھلکانو نه بهخو د اوليور په

  .  دوي به اوږي پاته شول

 اخر  .ې شوکمزوروږې د 4سه اوليورې چې د ولتٻرې دری مياشتې نه و
ۍ ډودوي د ډ لو ته وويل چې که دو ټ،يو ھلک چې پ,ر يې دکان لرلو

 .  کی تر ټولو کمزورې ھلک وخوريوه نشوه نو يوه شپه به ويدبرخه زيات
 صله وکړه چې په بله ورځٻخپلو کی فدل او ھلکانو پٻرٻوول وپه دی خبره ټ

ره وخته دوي يو بل ٻتر ډ.  تنه وکړیښډۍ غووبه د باورچي نه د نورې ډ
که ، ځ بل به وويل، چې ته ورته ووايه، ته وويل  چې ته به مشر ته وواي

 اخر  .  وٻرٻدل  و نهمٻرمنٻ دوو مرستيا4نود دهل د چاغ باورچي اووټ
 نوره له باورچېۍ پر وخت به دی وډاوليور ته وويل شول چې سبا د ډ

  . غواړيو  ډوډۍ

ان ډوډۍ ته کښيناستل او يو يو به باورچي ته تلو او اوگره په بل ماښام ھلک
و ھلکانو له کاسه تشه کړه نبو کی ھر چا خپٻپه څو ش . به يې رااخيسته

ک ورته په پوښتۍ کی څنگل وخت ناست ھل سره جد ده  .کتلاوليور ته و
اوليور ورو  . ی کړی او مخامخ ناست ورته سترگی برندورخښ کړل

دو او د تشي کاسی سره د باورچي په لور روان ٻسراپااې غوندی له خپل ځ
دو او باورچي ته يې په کمزوري غږ وويل، ٻدٻگ مخی ته ودرد لوې .  شو

  . ، لږه نوره ډوډۍ راکړهشوېمحترم ، زه نه يم موړ
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ده .  دو رنگ يې ژيړ شوٻ خبری په اورد دې باورچي ښه تکړه سړی و خو
 د ده.سره ورته و4ړ وھک پک ماشوم ته کتل چې د خپلې کاسی 

باورچي .  يې بندی شوې  لکه چې فالج وھلی وی اوژبیې مٻرمنٻمرستيالٻ
باورچي سمسئ  . خپله خبره تکرار کړهاوليور ... دی وويل...وويل، څه

اې يې دې له ليچو راواخسته او د اوليور سر ته يې ونيوله خو د وھلو پر ځ
 يې ھلکانو اورٻدو  ې په زوره وره کريکه يې ووھله چونيولو او يوه 

  .غوږونو ته گوتی يوړی

غلی بمبل  ښاچې د ميز چاپيره ناست و ډ غړيبور د چارواکو کارخانې د د
 معذرت غواړم ډٻرناستو کسانو ته يې وويل، زھ او وارخطا دننه ورغلو

 خبری د دې  ول سړيټ . وکړه ښاغليو چې اوليور د نوري ډوډۍ غوښتنه 
يو تن وويل، دا د نه منلو خبره ده ، چې ماشوم ل او ښ شوٻاورٻدو ھ په

بمبل وويل، صيب ھم داسی ده .  ۍ وخوړه او بيا يې نوره وغوښتهډوډخپله 
 ځل، دا ھلک به يوه وريووچې سپين واسکټ يې اغوستی و، يو بل کس  . 

اوږد بحث ووشو او په پايله کی  اوليور کوټه قلفي  ورپسې يو . غرغره شي
  .کړی شو

مشر له خوا په کاغذ ليکلې امر  د کارخانې په لويه دروازه د ځر وپه بله
 کليسا نه  ھلک لهخ کړی شو چې که ھر څوک د اوليور ټويسټ نومې ٻسل

  . ږيٻه پونډه انعام ورکول کځغواړي نو ھغه ته به پيناوړل 

ه کړه او د شپې يو ديوال تٻراوليور په تياره کوټه کی ټوله ورځ په ژړا 
ل شو او په په بل سھار دی له کوټې وويست . وو او ويده شوسره يې سر ولگ

.   اوبو پمپ ته يې بوتلو چې مخ 4سونه ووينځييخو دلې دٻانگڼ کی لگ
بيا د  .  په سر و4ړ و او ستغې سپوری يې ورته ويلېد ده  ښاغلې بمبل

ډوډۍ خونې ته يې بوتلو او د ټولو ھلکانو په وړاندی يې په لښته ووھلو چې 
د يو څه خواړو وروسته دی بيا په کوټه کی بند .  تری عبرت واخلينور 

  ه شوهتٻروونۍ ھم دغسی اکړی شو او يوه 
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و چې ھره ورځ د کارخانې اوسٻد  په دی ښار کی يو بخاري پاکونکی ھم
ده په دروازه ليکلې اع,ن ولوستو چې د  . يدوتٻريدو راتٻرمخې نه به 

 خوښه د ده  ره د پينځو پونډو ورکړهس وراوليور نومې ھلک په اړه و، خو
ده خپل خرگاډې يوی خوا ته .  ته يې اړتيا وهپٻسودی پور اوړی و او . شوه

دروازی سره د بورډھغه غړی و4ړ . ودروو او خر يې په لښته ښه ووھلو
ده د خر حال وليدو نو وموسيدو چې د . و چې سپين واسکټ يې اغوستی و
کله چې بخاري پاکونکي د ھلک په  . کار واوليور لپاره ھم دغسی يو کس پ

 وکړه چې اوليور به ھغه فٻصله د بورډ غړو . اړه وپوښتل نو ده دننه بوتلو
درې نيمو پونډو ورکولو ته ته وسپاري خو د پينځو پونډو پر ځاې يې ورته 

  . ښودهٻغاړه ک

د اوليور د کوټې دروازه خ,صه شوه او ده ته د مخ 4س وينځلو وروسته 
 د اوگرې ډکه کاسه  او پورا  مخی تهد ده بيا . کميس ورکړی شوپاک يو 

د اوليور په سترگو کی اوښکې  . خوريې ډوډۍ کيښودل شول چې و
. راغلې ځکه ده فکر وکړو چې د خواړو وروسته به دی غرغره کړی شي

ي و چې کله يو بندي غرغره کيږي نو ھغه ته په اورٻدل  ھغه داسی
ښاغلي بمبل ورته وويل ، بس اوس .   ويکړه ور ښه خواډٻروروستي ځل

سترگې ځان له مه سری کوه او ډوډۍ وخوره، ته به د کسب د زدکړی 
  . حيرانه پاته شواورٻدو  دی خبری په اوليورد.  لپاره شاگردي کوې

له ډوډۍ وروسته بمبل او اوليور د يو قاضي مخی ته ورغلل او په 4ره 
 چې خوشاله ښکاره شي او کله چې بمبل ورته وويل چې دی ھڅه وکړي

دي قاضي تری پوښتنه وکړي چې ايا دی د بخاري وا4 شاگردۍ ته غاړه اږ
ر يې ھلته په دوي يوی لوې ودانۍ ته و4ړل او اوليو.   وواي"آو"نو ورته 

نيم ساعت وروسته بمبل دی يو لوی تا4ر ته  . نولوٻيوی کرسۍ ځان له ک
ې چوکۍ وې او په يو لوړ ډٻر  ھلتھ.بوتلو چې د شيشې کړکۍ يې لرلې

غوندې ښتو يې سپينه دوړه ٻکی دوه سپين ږيري ناست و چې په وځاې 
پروت  د بل مخی ته يو ژيړ کاغذ  يو سړي اخبار ولوستو او. پرته ښکاريده
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ده سر راپورته کړو او اوليور ته يې  .  چې عينکې په سترگو يې ولوستلوو
 بمبل وويل، ھو ھم دغه دی، ھغه ھلک دی؟بيا يې پوښتنه وکړه، دا  . وکتل

  .  ته دی سر ټيټ کړي نو ده ھم ھغسی وکړلھغه اوليور ته وويل چې سړي

  . داسی ښکاري چې ھلک د بخاريو پاکولو سره ع,قه لري.  قاضي

که مونږ سبا يو بل کسب ته . ريږي چې حد نه لٻدومره يې خوښ. بمبل 
  . نولو نو دی به تری وتښتيٻک

  ؟ استاد دېد ده  لکه چېدا بل کس چې ھلته ناست دی، .   قاضي

  . پاکوونکی دیھو صيب، دی بخاري .  بمبل

 دی او بايد ته ورله ښه ډوډۍ او غاړهپر ا ماشوم ستاد. گوره خانه.  قاضي
  .جامې ورکړې

زما مطلب دی ښه ډوډۍ به ورله ...زه به يې د خر په شان ساتم.    سړې
  .ورکووم

  . اولوستې او کلي وال ښکارې خو ايمانداره ھم يېته راته ن.   قاضي

  . زه ھيله لرم چې داسی ووسم. سړی

 ماشومه، ته ولې داسی ژيړاو. څو پوښتنې لرمو زه د ھلک نه ي. قاضي
ږه ٻرٻما ته ووايه او و . کمزورې ښکارې؟  څه چل دی، ته خو ژاړی

  . مه

 خو مړ می کړئ . ې ته مه بيايئټما بيا ھغه توری کو) په ژړا. (اوليور
  .  زه بيا ھغه کوټې ته نه ځم

.   چې څومره مکر کويحترم دا ټول يتيمان خو تاسو پيژنئم.  بمبل
  . دوي د ډب دي
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ره نه ته غلې شه او تر څو چې ما نه وي ويلي ، ھيڅوک به خب. قاضي
رنگ يې زيړ دې او خوشاله نه . دا ماشوم په بد حال دې . کوي

دی  مونږ.    د شاگردۍ اسناد ردوود ده نږپه دی اساس مو نو. ښکاري
  . بخاري پاکونکي ته نشو ورکولی

اوس امر وکړئ . صلی ته درناوی کووٻمحترم قاضيانو، ستاسو ف. بمبل
  .چې په دی ھلک څه وکړو

   ، ښه خواړه ورله ورکړئ او ښهبيرته يې کارخانی ته يوسئ. قاضي
  .  ورسره وکړئ چلند

ه دروازه ھغه اع,ن بيا خلکو ولوستو چې خو په بله ورځ د کارخانې پ
  . اوړی شييې يو ماشوم که ھر څوک غواړي د پينځو پونډو سره 

 بٻړۍ   وکړه چې اوليور دی په يوی وړی تجارتيفٻصله د بورډ غړو دا
کی  په بندر لپاره يې بمبل ته وويل چېد دې  .کی په کار وگومارول شي

 پيژندلو چې ېخښښونکبمبل يو مړي . دی پوښتنی گرويږنې وکړي
اوليور خبره وکړه خوسوربري وويل  ه ته يې دھغ.   نوميدو"سوربري"

 نه وې او داسی ھلک چې څه کسب يې نه پٻسې  ېډٻرچې پينځه پونډھ
خو بمبل ورته وويل چې ھلک به ورته .   کاره وٻ لپاره بد ده و زده،

غه د بورډ ښوده او بمبل ھٻاخر سوربري ورته غاړه ک . گټه ور تمام شي
  .  غړو ته بوتلو

. په ھغه ماښام اوليور بيا له کوټې وويستل شو او بمبل له ځانه سره بوتلو
د سوربري د کار ځاې ته له تلو وړاندې چې بمبل د ھغه مخ ته وکتل نو 

بمبل ورته وويل چې ده سخته ناشکري کوله  . اوښکې پری روانی وې
ده ته .  زدکړی ته روان وو ھلکانو په پرتله د يو نوی کسبچې د نور

يې وويل چې نور به دی د سوربري شاگرد وي او که د ھغه خبره يې 
  .  کی به يې ليرې وطن ته ورواستويبٻړۍ  وونه منله نو په سمندري
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 يې څه کاغذ ی اوکړکۍ تړلې وې او په يوسوربری د خپل کور درواز
  بيا يې .يې وکتلد بمبل په ليدو يې دوسيه بنده کړه او اوليور ته .  ليکل

يوه نرۍ نروچکي ښځه راښکاره شوه نو .  رمنی ته ناره کړهٻخپلی م
ښځې په  . سوربري ورته وويل، داھغه ھلک دی چې ما درته ويلي و

ړه يې وويل چې دی به ٻخو م .  وړوکی دیډٻر خویحيرانتيا وويل، د
له ٻورټښځې ھغه د کوټې په بل سر کی يوې دروازی ته  . ژر لوی شي

په دی کوټه کی د .  وې کوټې ته وتلی وهچې دوه دری پوڼۍ ښکته ي ړوک
ټ ښځې ورته د بره نه د شارل . اوليور نه لږه لويه يوه جينې ناسته وه

 غوښی نه يو څه دی ھلک ته وی ويل چې د پاتې نوم واخيستو او
ی کړی وې چې د خواړو په ليدو يې تٻراوليور دومره نھری .  ورکړي

  . کړوقاب تش به کی يې د غوښی ٻ او په يوه شبل خوا نه کتل

رمنې  ورته وويل چې دی به د شپې په لوی کوټې کی د ٻد سوربري م
دا .  يوې تختې 4ندی ويده کيږي او ډيوه يې ورته په 4س کی ورکړه

لويه کوټه د ښاغلي سوربري د کار ځاې و او پکی يوې خوا ته د لرگي 
اوليور ډيوه په .  اته وونو کی مړی ھم پرپه ځينو تابوت . تابوتونه ايښي و

په کوټه  . ره وليدلٻ په تته رڼا کی يې چار چاپد دې ښوده اوٻيو ميز ک
 چې په کومه تخته ھوار  خپور و او د اوليور توشکيکی د مړو بو

خو دی دومره ستړی و .  دهٻکړی شوی و، ھغه ورته د قبر په شان ايس
  . وتوٻر ھيڅ يې وونه ويل او پخپل ځاې پچې

په بل سھار يو چا د ھغه کوټې بھرنۍ دروازه په زوره زوره ډبوله او 
ده ژر ورته تمبه پرانسته نو وی ليدل . دوٻ د غږ سره راپاسد دې اوليور

گرد و او دی د سوربري مشر شا . چې يو لوې ھلک ورته و4ړ و
 ته بيا يې ده.   د ھغه ھره  خبره منياوليور ته يې وويل چې له نن نه به

 ژر اوليور.  يوه لته راخ,صه کړه او د کړکيو د پرانستو امر يې وکړو
دی او  .  ورته ناره کړهېمٻرمن  ټولې کړکۍ پرانستې نو د سوربري

شارلټ بخاري بله کړی  . ھغه لوې ھلک چې نوح نوميدو دننه ورغلل
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سوربري د نارۍ نه د   لپاره  يې دد ده  وه او نوح ته يې وويل چې
وډۍ  سړه ډدابيا يې اوليورته وويل، ته .  ساتلې وهه ټوټه غوښې يو

  . نه او د چايو سره يې وخورهٻواخله، ورشه په ھغه صندوق ک

  ھم دغسی درې مياشتی واوختې نو يوه ورځ ښاغلي سوربري د خپلې
 سره د مړو  نه پوښتنه وکړه، څه فکر کوی اوليور اوس د ځانهېمٻرمن

. مبويولی شي چې د ماشومانو مړي ولدی ک  .په کاروبار کی واچوم
 په ھغه ورځ بمبل راغی او د يوی . ھغې ورته خپله خوښي څرگنده کړه

بمبل په  اوليور د. ښځې د مړي او جنازې د انتظام لپاره يي ورته وويل
و،  دی په قھر خو . ريدو چې ځان يې ورک کړوٻراتلو دومره وو

 ، اوليور دسوربري.  تلو ووته يې ھيڅ وونه کتل او له ھغه ځايه اوليور
دواړه د ښار ھغی برخې ته ورغلل چې کوڅې پکی  ځانه سره کړو او

 دروازه  اوودرٻدل  دوي د يو کور مخی ته. تنگې او کورونه يې واړه و
دننه په  . کالو يوی جينۍ ور پرانستو يې وډبوله نو د ديارلسو څوارلسو

ته او د کوټې بل سر کوټه کی اورنه و بل، خو يو سړی د بخارۍ مخې 
 کوټې نه وراخوا د دې  .کی يوه بوډۍ ښځه د څو ماشومانوسره ناست و

وجود د کمبلی  بله کوټه وه چې په فرش يې يوبلې خوا ته له دروازی 
د کمبل 4ندی مړې پروت و نو له اوليور پوھه شو چې .  4ندې ايښي و

بري د مړي ر سو. دو او د خپل بادار سره جوخت ودريدوٻږدٻرې ورٻو
که " ل، ٻد بخاري سره ناست سړي په زوره وو لورته گام واخستو نو

  "ږهٻر غواړی نو مه ورنږدې کٻخپل خ

سړي خبره يې له پامه  د سور بري د داسی حا4تو سره بلد او
دی چې مړي ته نږدې شو نو سړي بيا وويل، ته دا په  . وغورځوله

د قبر چينجي به  . ېپاتپه دی کی ھيڅ نه دي  . کی نشې خښولې خاورو
ويستله وسوربري د خپل جيب نه د کچ کولو فيته را . ورباندی ماړه نشي

ھغه سړی راغې او وې ويل، دا .  ناستوٻاو د مړي سره جوخت ک
دا په تياره  .  تبه وه خو نه يې اور لرلو او نه رڼاد دې ولوږې ووژله،



 12

دوي  دلې خو درې يې نه ليٻو4ړه، د خپلو ماشومانو څه کی له مونږ
 خو لپاره خير غوښتوماشومانو د دې  ما په کوڅو کی. نومونه يې يادول

 د دې رته راغلم نويزه چې ب . زه بندي خانې ته ورواستولم خلکو
  . دا د ولوږي د 4سه مړه شوه. ځنکدن و

، پر زمکه ورغړيدو او له خلې يې ځگ  په چيغو چيغوژړلھغه سړي
 کړه خو زړې ښځې غلی پٻلمانو ھم ژړاپه دی وخت کی ماشو.  راوتلو
بيا دا و4ړه او په زمکه پروت سړی يې راپورته کړو او  . کړل

ږولې ٻوگوره، ما دا ز.  ا د لور مړی دیدا زم" سوربري ته يې وويل، 
د خدای کارونه وگوره،  . وه او زه تر اوسه ژوندۍ گرځم، خو دا مړه ده

ښځې په .   ښه الميه ډرامههډٻر  يوه.  ه يوه ډرامهژوند داسی دی لک
دا . صبر وکړه.. .شش...او سور بري ته يې وويل، ششزوره وخاندل 

 د دې  ته خبر يې چې زه به....يا بل سبا...  به نن شپه خښوې او که سبا
د دی د .  او گرمه چپنه راوړئيهما ته يو لو. جنازې سره ورځم

زه که کيکونه ښه  . ه وړاندی ښه کيکونه او شراب راوړئرخصتولو ن
بيا يې سور بري د  . نه وي، يوه اوچه ډوډۍ او يوه کاسه اوبه راوړئ

دو ٻمونږ ډوډۍ وخورو؟  ھغه تری راپاسلستوڼي نه ونيولو او وې ويل، 
اوليور يې د 4سه . ، ھر څه چې مو خوښه وي وکړئاو وې ويل،  ھو

  . ونيولو او له کوره بھر ووتلو

 يوه توگهرد په ارولو په کار کی اوليور د شاگد مړو لمبولو او د جنازو د تي
په ښار کی د .  ھيله پيدا شوهتری ښاغلي سوربري  ه کړه نوتٻرمياشت 

 ه ماشومان پری لوې شمير کی مړهتٻر خلک او په ډٻرشري وبا گډه وه او
پلوانو ژړا اوليور اوس د مړو د خ د سوربري کاروبار ښه روان و او. کٻدل

 انسانانو خوي ده د مرگ او ژوند تر منځ د . دوٻکته به دومره نه خفه 
د    يا سړي د جنازې پر وختېمٻرمن  د يوی شته منې.  ژندلوٻخصلت ووپ

, ٻ خلکو په وړاندی چې به څومره واو او4دونو او يا نږدې خپلوانو دده
 و چې ناستل نو دومره به خوشالهٻجوړه کړی وه، وروسته پخپلو کی سره ک
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ی ړه په جنازه ځان داسٻکونډو به د م . ښکارٻدهوه ډرامه  يورتهھغه ژړا 
  .جوړ کړی و لکه چې واده ته روانې وې

د ھغه .  وان وٻ سره 4س او گرچلند خو اوليور تر څو مياشتو د نوح له بد
 رمن سوربري خوٻم له کبله، شارلټ به ھم ورسره بده وضع ساتله او د

يو .  د کار صيفت کوودهد   اوليور سخت بدي شو ځکه ښاغلې سوربري
دوي تر منځ د  ماښام اوليور او نوح د ډوډۍ لپاره په ميز ناست و او د

 زياته برخه د دېنوح  . غوښې يوه لويه ټوټه د خواړو لپاره ايښې وه
خو .  بد رد ويل چې دې وژاړييې وخوړه او په خبرو کی اوليور ته 

ستا مور څنگه "وويل، اخر نوح ورته .  دېٻ خبری اورد ده اوليور په صبر
 په د ده"  .ھغه مړه ده او ما نه نوری پوښتنې ونکړې"  اوليور وويل، "؟ده

ھغه "و بيا يې وويل، نوح يوه سندره زمزمه کړه ا  .سترگو کی اوښکې وې
 ".د زړه د 4سه او نور رانه مه پوښته" اوليور وويل،  "څنگه مړه شوه؟

   ".غوښتوړه ٻمور دی لکه چې بل م".  نوح وخاندل

و نوح سره کرسۍ له يې يوه لته ورکړه ا دو،ٻراپاڅ د اوليور مخ سور شو،
ټه کی دومره په زوره لتې ورکولې چې دی ٻده ته يې په خ.  ونښتو

ھغه په منډه .  رانسکور او شارلټ ته يې چيغی وھلې چې اوليور يې وژني
يې ورسره  . راغله او پخپل پورا زور يې اوليور له نوح ليرې کوو

 سوربري چې چيغی مٻرمن . ښکنځلی ھم کولې خو دوي يې نشو خ,صولې
رسته يې اوليور د نوح له د شارلټ په م.  واوريدې نو ھغه ھم رادننه شوه

  .او ور يې کلک کړو په راښکلو يې گودام ته بوتلو .  کړومرۍ نه بيل
اوبه  سوربري په چيغو اوليور ته بد رد ويل او کله چې شارلټ ورله مٻرمن

شارلټ وويل، شکر  . ورکړی نو شکر يې وويستو چې نوح ژوندی و
 سوربري وويل، زما ميړه داسی د مٻرمن  .وباسه چې مونږ ټول ژوندي يو

خو اوس څه وکړو،  . 4رو کوڅو ھلکان چې راولي نو ھم دا حال به وي
  .  سړی په کور کی نشته او دا وحشي به په لتو د گودام دروازه ماته کړي
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نه " سوربري وويل، مٻرمنخو  ".پوليس به راوغواړو"رلټ وويل، شا
ورته وايه .  نوح ته په منډه ورشه اوښاغلي بمبل ته خبر ورکړه...نه...

.  نوح د ويښتو په سمولو د کارخانې په لوري روان شو".سمد4سه راشه
 د په ليدو پوښتنه وکړه نو نوح په ژړا ورته وويل چې اوليورد ده  ھلته بمبل

په دی وخت کی په سپين واسکټ کی ھغه سړی .   د وژلو ھڅه کړی وهده
. ږيٻ يې ويل ، دی به يوه ورځ غرغره کراښکاره شو چې د اوليور په اړه

 ھلک د دېنن اوليور دو ده، ٻويل، ستا وړاندويينه په ريښتيا کبمبل ورته و
 مٻرمنې  نوح ورزياته کړه او د يوی . او د يوې جينې د وژلو ھڅه کړی ده

نوح وويل، ھغه له نيکه مرغه بھر . سړي وپوښتل، ستا بادار څه شو.  ھم
  .دی که نه اوليور ويل چې سوربري به ھم وژني

نوح ته يې يوه سيکه په 4س  ، موسکی شوپه سپين واسکټ کی سړی
بيا يې بمبل ته يوه شنه لښته په  .  ښه ھلک يېډٻرکيښوده او وې ويل، تھ
 وې ،ږيٻيل، ورشه ، ھر څومره چې دې وس رس و4س کی ورکړه او وې

  .که سوربري راغلو نو ھغه ته ھم ووايه چې ھلک دی وډبوي.  وھه
. اوليور د گودام په دروازه لتی وھلې خو سوربري تر ھغې نه و راغلی

 دی ھلک ته تاسو .  ته وويل، دا د غوښې زور دیېمٻرمن  بمبل د ھغه
.  ويي په شان پړې يې شلولې دې چې اوس د غوئولې دومره غوښه ورک

 جنگ ټوله د دې په دی وخت کی ښاغلې سوربري ھم کور ته راغلو او
ھغه دوي ارام کړل، د گودام ور يې پرانستو او اوليور .  کيسه يې واوريده
  .  يې رابھر کړو

 ع,ج دا دی چې يوه ورځ يې په تياره کوټه کی بند د ده.  رمن سوربريٻم
  .رنکړو ، پخپله به سم شيکړو او ډوډۍ ورله و

  .ته ولی وھل ټکول کوې. ته ښه ھلک يې. بس دی اوليور.  سوربري

  .ده ما ته د مور ښکنځله وکړه.  اوليور
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ستا مور ته بايد ښکنځل .  اې نمک حرامه نو څه چل ووشو؟ .  رمنٻم
  . وړ دهد دې  ھغه. ووشي

  . دا دروغ دي.  وړ نه دهد دې  ھغه...نه . اوليور

زړه دی يخ شو چې دی دوه لويشتي ھلک ...اې سړيه ) په ژړا(  .ميرمن
  .ستا دی خداې خانه خرابه کړي. زما سپکاوې وکړو

 سوربري اوښکې د ھغې د ميړه لپاره د زغملو نه وې او ھغه مٻرمند
کله چې اوليور ځان له شو نو د ټولو  . اوليور پخپل دفتر کی بند کړو
وتو او په چيغو چيغو ٻه زمکه پرپبيا  . خبرو په اړه يې چرت ووھلو

په طاقچه کی ډيوه بله  .  وخت ھم ھغسې پروت وډٻردي . يې وژړل
کله .  دی په تته رڼا کی يې چاپيره کتل او غوږ يې نيولې و د وه او

چې ټول ويده او غږونه غلي شول نو ده کړکۍ خ,صه کړه او بھر 
.   ستورې ھم نه وشپه تياره او يخه وه او په اسمان کی يو . يې وکتل

 او دسھار په انتظار  وتړلده د بالښت په يو پوښ کی خپل څو شيان
رڼا له کړکۍ تا وکړه نو دی د سھار لومړۍ .  ناستوٻ کپه يوې کرسۍ

، بيا ورو غوندی يې د دروازې کونډه خ,صه کړه او بھر دوٻراپاس
 .ووتلو

و گاډي کوم  بلد نه و خو ليدلي يې و چې د اسونډٻراوليور د ښار سرھ
يوځاې دی په .  م ھغه 4ر گامونه اخستلده په ھ.  لوري ته زيات ورتلل

دی  . ښ شو چې د يتيم خانی ودانۍ  پکی جوړه  وهٻھغه کوڅه ورپ
ورنږدې شو او له ديوال يې وليدل چې ډيک په نوم يو ماشوم په وړوکي 

 ځکه ده به ډيک سره لوبی ده د خوښي احساس وکړو.  چمن کی و4ړ و
 په ليدو ډيک رامنډه کړه او د لوې دروازې له سيخ يې ورته د ده  .ولیک

ې ويل، پام کوه چا ته وونه  4س ونيولو او ود ده اوليور. 4س وړاندی کړو
ډيک ورته وويل، ډاکټر دوي ته ويلي دي چې زه .  واې چې زه دی وليدلم
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اوليور د ...ږهٻپه 4ره مه ودر...خو ته زغله .   کيږمینور ژوندی نه پات
  .  په سر 4س راښکلو او تری روان شود ده سيخونو نه وراخوا

کله نا  . ن شود سھار اته بجې وې چې اوليور له ښاره بھر په لوی 4ره روا
 نو د يوې ونې شا ته به پټ شو او د گاډو يا  واوريده  کله ده د اسونو دربا

چې کومې   خبر نه وخو تر ھغی يدو وروسته به بيا روان شوتٻرد سپرو له 
يو ځای کی .   ده د بمبل او سوربري نه ليرې تلل غوښته.  خوا ته به ځي

په دی ليکلي و چې لندن اويا  . ناستوٻوليده نو ورسره ک د فاصلې تيږه  ده 
ي و چې لوې ښار و او خلک پکی اورٻدل  ده د لندن په اړه . ميله ليرې و

ی لوی ښار ته و4ړو نو څوک ھم ھلته يې ھوډ وکړو چې که د.  دلٻورک
ه لوې مزل وھل خو ده سره ھيڅ ھم نه و او دومر.  به يې بيا نشي موندلی
و   په غوټه کی يوه اوچه ډوډۍ، يو کميس  اد ده  . دوٻورته گران کارښکار
که ھم ورسره وه چې سوربري ورته د يوه وړه س.  دوه جوړه جرابی وې

خو د ھغه د سفر لپاره  .  ورکړی وهيوې جنازې نه وروسته د انعام په توگه
  . ځکه اوس ژمی و دا بس نه و

په 4ره .  دی ھم ھغسی روان و او ټوله ورځ کی يې شل ميله مزل ووھلو
کلې د يو کور نه اوبه وغوښتې او ھغه اوچه ډوډۍ يې يې يو ځاې د 
د شپې يو ځاې ويده شو خو سھار د يخ د 4سه يې 4سونه  . ورسره وخوړه

کې په بدل کی توده ډوډۍ واخسته او په يو کلي کی يې د س.  وپښې شخ 
دلې او ٻ پښې پړسد ده . دولس ميله مزل يې کړی و چې شپه پری راغله

په بل سھار دی د  . دومره د کمزورۍ احساس يې کوو چې ودريدې نشو
دو يې ځان يوې تيږې ته ورسوو چې اس ٻدو جوگه نه و او په څکٻگرځ

ھغه . گاډې ودريدو او څو کسان تری راښکته شوليو . گاډو تم ځاې و
 زارۍ وکړې چې دی له ځانه سره کوچوان او گاډي کی ناستو مساپرو ته

ځينو کليو په کوڅو کی په لويو  په 4ره د.  خو ھيچا ورته پام ونکړو نويٻک
 اوليور په دی . ږيٻگربه بندي خانه کی اچول ک تختو ليکلي و چې گدا
دی په پټيو کی  . ره و او ھيچا ته يې 4س نشو غځولیٻاع,نونو سخت په و
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  پری مھربانه همٻرمن  يو ځاې  يو بزگر او بل ځاې يوه دو خوٻرٻله سپو و
  .شول او د خواړو يې څه ورکړل 

کړکۍ  دو چې د کورونوٻ ورسښاريې ته وومه ورځ اوليور يو وړوکي اپه 
ر سرايونه ٻھلته ډ  .خو دم پکی نه وناستو ٻدی يو ځاې ک .  وېپکی بندې
د اوليور مخی  . ل سره په 4رو کی د خلکو گڼه شوهٻاو د سھار د پ جوړ و

لک ورته څو شيبې وروسته ھغه ھ.  د عمر ود ده   شو چېتٻرنه يو ھلک 
 يې اغوستی و او پوښتنه يې وکړه چې دی له دو چې د لويو سړو کوټٻودر

  . کومه راغلی و

وو ورځو ا ډکی شوې، زه اوږې يم، د اوليور ورته وکتل او سترگی يې
خو ده ته يې 4س وروغځوو   شوېرانه پاتٻھلک ح . راھيسې مزل کووم 

و چې مخې ته يې يو سراې ته بوتلبيا يې نږدې  . او له ځايه يې پورته کړو
ھغه له دی ځايه توده ډوډۍ او غوښه واخستل او بيا .  دلٻسبا نارۍ شيان پخ

ھلته يې گرمې چاې  . سراې شا ته بوتلويې اوليور له ځانه سره د 
ھلک تری پوښتنه وکړه نو  . پری ځانونه ماړه کړل راوغوښتې او دواړو

و ځاې ھم نه لري او نه اوسٻد خو ھلته د اوليور وويل، دی لندن ته روان و
غه وويل، دی کله کله لندن کی ده له ھلک وپوښتل نو ھ.   وېپٻسې  ورسره
يا و ځاې ته اړتاوسٻد ور ته وويل، ته نن شپه دخو بيا يې اولي . ږيٻاوس
ږي د کور د چت 4ندی يې خوب نه ٻ کوو شپېااوليور وويل چې  . لری

دی نن لندن   اوته لږه 4ره دهھلک ورته ډاډ ورکړو چې لندن  . دی کړی
 يادونه يې وکړه د يو شريف کس.   ته ورتلو او ھلته د شپې ځاې ھم لري

اوليور .  ھم نه اخليپٻسې   شي او ھغه  به تریکٻدې چې دی ورسره پاتې
شپې ځاې به څنگه ورته  تری وپوښتل چې ھغه سړی خو دی نه پيژني نو د

ھلک وويل، د ھغه لپاره دا بس دي چې زه به درسره يم،  . مفت ورکوي
  . ھغه سړی ما پيژني او زما ملگری دی

سپين ږيرې  و او د خپل ملگري په اړه يې وويل، چې جٻکدی ھلک نوم د
اوليور دومره  .  پام کووډٻردې او د ده په شان بی وزلو ماشومانو ته يٻ
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لي ٻځکه ھغه ورته و  په مشوره د سراې شا ته ويده شوجٻکستړې و چې د
لس بجې وې چې اوليور په ود شپې يو.  چې د شپې به ښار ته ورځي و

  . ځل د لندن په ښار کی وردننه شولومړې

 .ږکان پکی ليدل کيده ۍ ډکې وی او مو له مردارد لندن کوڅې تنگې  ا
 خلک په 4رو کی نه و ليدلي چې جامی ډٻراوليور پخپل ژوند کی دومرھ

د 4ری دواړو غاړو ته واړه کورونه و چې .   يې ببر ووٻښتهيې خيرنې او
د شراب خانو نه ښځې او سړي په شور او خندا  . زياتو يې کړکۍ نه لرلې

د اوليور  . ه پکی چا سوک څپيړې نه ھم کار اخستوراوتل او کله کله ب
خو په دی  . دو چې وتښتيٻاو زړه يې ک لپاره دا ھر څه بوږنوونکي و

د  جٻک . دلی وٻدروازی ته رس وخت کی ھغه د جٻک سره د يوی ودانۍ 
.  ځان پسې پوری کړه ، بيا ژر يې تمبه او دننه يې راښکلو 4س ونيولو ده  

سړی د پوڼو د پاسه ډيوې سره راښکاره شو  ه وه خو يودننه تکه توره تيار
 جٻک وويل دا زمونږ دا بل څوک درسره دی؟ . او له جٻک يې وپوښتل

وکړه او ھغه کس ورته وويل يې بيا يې د فيگن پوښتنه  . نوی ملگری دی
. چې دی بره ناست و  
وه ک نيولې و او په بل يې د پوڼو سره جوخت د لرگي يٻد اوليور يو 4س ج

ھلته جٻک يوه بله . بره ختل گران و ډنډه  نيولې وه ځکه په ماتو پوڼيو
 د کوټې په بخاري کی اور . دروازه پرانسته او اوليور يې پکی ورټيله کړو

دوي   د کرغيړن مخ سره دشمع په رڼا کی يو سړي د او په يو ميز دوٻبل
ره ٻ چاپاو کی،غوښه ، ډوډۍ او کوچ و ښولو څوميز په .  لوري ته کتل

د کوټې يو سر کی په تناو وينځل شوی جامې  . څلور پينځه ھلکان ناست و
. دوٻ ھغه وموساورٻدو جٻک د سړي په غوږ کی څه ويل چې په.   ځړيدې

فيگن .   نوم اوليور ټويست دېد دهجٻک ورته وويل، دا فيگن دی او
ر سره دو او د اوليوٻ چې د تمبکو پايپ يې څکول، راپاسوخاندل او يو ھلک

 ته يې اشاره وکړه چې جٻکفيگن ورته ھر کلی وويل او . يې روغبړ وکړ
ډوډۍ   گٻډهاوليور ښه په مړه  . خپل ملگري ته دی ښه ډوډۍ ورکړي

. وخوړه  او  په  څو نرمو بوجيو په خواږه خوب ويده شو  
ھلکان نه و او فيگن ليور راويښ شو نو په کوټه کی نورپه بله ورځ چې او

دو ٻ سره نږدې ودراوليور سترگي 4 پټې وې اوفيگن ده د . چاې پخولی
کله چې ډاډه شو چې اوليور ويده و نو د  . چې وگوري دې ويده و که ويښ
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. کوټې دروازه يې وتړله او په فرش لگيدلي د لرگي يوه تخته يې ليرې کړه
يوه وړوکې صندوق د فرش نه اوليور اوس له خپل ځاې ورته کتل چې ده 

ناستو او له صندوق ٻ کپه کرسۍ پخپله  بيا .ښودوٻ او پر ميز يې کيستووراو
دلي و ٻپه دی ښکلي غمي لگ.  واخستهار يې د سرو زرو يوه 4سي گړۍ 

دوق ھغه له صن.   تکړه ديډٻردا سپي ... ښهډٻراو په ليدو يې فيگن وويل،
، زنځيرونه، گاڼې او نور شيان راويستل وار په وار ھم دغسی ښکلې گړۍ

 بيا ناڅاپه ھغه د اوليور لورته وکتل چې ويښ  . په ليدو به يې خوشاله شواو
 . فيگن ژر صندوق بند کړو او په چيغه يې وويل، ته ولې راته گوری . و

فيگن يو چاقو له جيبه  . لياوليور وارخطا وويل، ما ھيڅ نه دي ليد
. و او پر ميز يې خښ کړوويستورا  

 له دروازې بھر يې د اوبو منگې ورته  اوپاسٻدو د ھغه په امر اوليور
اوليور د منگي په اوبو مخ  . تر ھغی فيگن صندوق پټ کړی و . راوړو

د . 4سونه ووينځل او اوبه يې له کړکۍ بھر په کوڅه کی وروغورځولی
او   وروسته جٻک د څو نورو ھلکانو سره راښکاره شونه ډوډۍ خوړلو

اوليور داسی وپوھيدو چې گوندې فيگن  . ټولو له جيبونو رومالونه راويستل
 خبر شو چې  ھلکانود ژر ھلکانو ته د رومالونو جوړولو چل ښودلو، خو

کوڅو کی د سړو جيبونه وھل او ھر څه به يې فيگن ته  ښار په 4رو
.  و ځاې ورکړی واوسٻد  په بدل کی ھغه ورله ډوډۍ او دد دې  .راوړل

فيگن له خوا څارل کيدو او په اوليور نه غوښتل چې غ, وکړي خو دی د 
دا يې ھم . نورو ھلکانو نه د جيب وھلو چل زده کړو څو ورځو کی يې د

ھر ماښام به دوي .  لاوسٻد  زده کړل چې په کومو کوڅو کی ماړه خلک
ي لپاره سندری ويلې چې د اوليور ھم تٻرپه ھغه لويه کوټه کی د ساعت 

دوي په شان يتيمه   راتله چې دکله کله نينسي نومې يوه جينۍ ھم.  خوښيدې
. او په يوې شراب خانې کی يې کارکوو  

يوه ورځ اوليور د دوو نورو ھلکانو سره د کتابونو يو دکان ته ورغلو چې 
به رومال وويستلو او په ٻيو ھلک د ھغه له ج . پکی يو سړي کتابونه کتل

 وی  راگيرکړو اوو چې اوليور له دکانه وتلو، يو کسمنډه شو خو تر څ
ر کميس شليدلی او پر د اوليو . خلک راټول شول او پوليس خبر شو. وھلو

 جيب يې وھل شوی و، براون ھغه کس چې . ښلې پروت وٻزمکه ژيړ زب
.نوميدو  
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څه ...اې.   بوځمدا ھلک به زه تاڼړې ته.   ښار له غلچکو ډک دی. پوليس 
ږې؟ٻنوم دی دې او چيرته اوس  

. دا ھلک بی گناه دی . ا خبره واورئزم...صيب. ودريږئ.  دکاندار  
  ؟ته څنگه خبر شوې..  پوليس
له ده سره دوه نور ھلکان ھم و او ما پخپلو سترگو وليدل چې . دکاندار
. تښتيدلو  شريف سړي جيب ووھلو اود دې  ھغوي  
گاډې ودروئ يو اس ...اې . څومره بد کار ووشو... لکدا بيچاره ھ. براون

.مٻچې زه يې ډاکټر ته وښ  
راځه چې دا محترم .  پاسه ماشومه.  زه به درسره مرسته وکړم. دکاندار

.درباندی مھربانه شو که نه اوس به په بندي خانه کی ناست وې  
  

اوليور په اس گاډي کی د لندن ښار يوی شنی برخی ته يوړل شو چې ھلته 
د ښاغلي براون په کور کی دی په  . پراخ او کورونه يې لوی و سړکونه 

خو د اوليورشيبره تبه وه او  . يو ارام کټ سملول شو اوښه پالنه يې وشوه
دارو  تر څو ورځو دی به کله ويښ اوکله ويده و او . خلک يې نه پيژندل

دی اوس نور ھم ژيړ او کمزوري شوې واو  . ورته په خله کی ورکول کيده
و اخوا ې ځان له کټ پورته کړو ادو يٻږدٻ نو په رراپاسٻدو  يوه ورځ چې

 کټ سره جوخته په د ده  همٻرمن  يوه چاغه مھربانه . خوا يې وکتلٻد
ھغی ورته وويل، ارام وکړه او خبری مه کوه گني نو بيا  . کرسۍ ناسته وه

 اوليور د ھغی خبره وومنله او بيا  .به ناروغ شې، اوس لږ ښه شوی يې
   او ھغې تبه يې وکتلهد ده څو ساعته وروسته ډاکټر راغې، . څم,ستو
په  . لې شي ماشوم ته ورکوه يې وويل چې اوس لږ نرم خواړه دې تېمٻرمن

 کړکۍ سره په يوې چوکۍ ې دمٻرمن  څو ورځو کی اوليور ښه شو نو ھغې
.  ناستو وويل او ښه خواړه يې ورته راوړلٻورته د ک  

 او نور ھلکان چې فيگن مخی ته ورغلل نو ده تری د اوليور جٻک اخوا
 کړ او دا چې تٻريو ھلک ورته د ھغه د نيولو ټول حال  . ړهپوښتنه وک

 په دی خبره فيگن سخت په  .پوليسو به اوليور بندي خانې ته رسولې وي
په ھغه ماښام دی يو شراب خانې ته و4ړو او ھلته يې د خپلو  . قھر شو

په يو چل اوليور له س غوښتل چې  فيگن او. دوو ملگرو سره خبره وکړه
ھغه نينسي ته دا دنده وسپارله او د يوې خدمت گاری په .  اسيبنده راوب
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ھلته ورته پوليسو وويل چې ماشوم  . جامو کی يې بندي خانې ته ورواستوله
.خو براون نومی سړي له ځانه سره کور ته بوتلې و  

دو ٻوواو کله چې د گرځتٻرر خوشاله وخت ٻد براون په کور کی اوليور ډ
يو جاموکی اوليور يو په دی نو.   ورته وگنډلېجوگه شو نو نوي جامې يې

ښاغلي براون ده سره په خپل کتابتون کی وليدل او د .  دوٻبدل کس ښکار
څو خبرو نه وروسته يې ورته وويل چې خپل ټول حال ورته ريښتيا ريښتيا 

 کړه او د بمبل د ظلم په اړه يې ويل پٻل  کله چې اوليور خپله کيسه.  وواي
څو براون ورته وويل چې تر  .  ميلمه شوبراون يو ملگرې نو ھغه وخت د 

د براون  .  لوبې وکړيدی خپل ملگري سره ليدنه کوي بھر په باغ کی دي
ر ٻکوڅه ډب ماشومانو په څ چې د نورو ملگري  د اوليور په اړه ھڅ ووھلو

پسی وروليږي  کار بيا يې شرط وتړلو چې اوليور دی يو.  او بی اعتباره و
براون اوليور ته د .  ي چې په شلو دقيقو کی بيرته راځي او که نهاو وگور

 لپاره د کتابونو دکان ته د ده  کتابونو يوه غوټه او پينځه پونډه ورکړل چې
. يوسي او بيرته راشي  

و  اوليور پخپله 4ره روان و چې ناببره يوې ځوانی جينې له څټ ونيولو ا
دا جينۍ .  ور مې بيا وموندلوور...ھاې ھاې...په چيغو شوه، زما ورور

.  ه بھر د اوليور په انتظار وهن کورد وخته د براون ډٻره  نينسي وه چې له
 ورور نه و خو نينسي له د دې  اوليور که ھر څومره ورته وويل چې ھغه

4روو ورته بد رد ويل چې د خپلې خور سره نه څو .  ځان سره راښکلو
بيا نينسي  . وتوٻو چې اوليور راپره داسی څوک ورکړيوې ښځې ورت . تلو

اوليور ھلته  . شراب خانې شا ته په کوټه وردننه کړو په راښکلو راښکلو د
د فيگن دوه ملگري وليدل چې د نينسي سره يو بل کور ته تلو په اړه 

د شپې اته بجې د ساعت د زنگ سره دوي له ھغه ځاې ووتل اود .  وغږيدل
.يوکور دروازه يې وټکوله  

او نور ماشومان تری   شيبو کی اوليور بيا د فيگن مخ ته و4ړ وپه څو
 له 4سه کتابونه واخستل د ده فيگن .  په نويو جامو ملنډې وھلېد ده ،رهٻچاپ

 ته 4س ونيولو او پٻسو  نينسي.  او له جيبه يې پينځه پونډه  ھم وويستل
. وهفيگن ته يې وويل چې د اوليور په راوړو کی ټوله خواري دې کړی  

  
 ورځو کی ښاغلې بمبل د يو قانوني معاملی لپاره لندن ته ورواستول په ھغو

سته او د نورو خبرونو سره يې ښار ته په رارسيدو ھغه ورځپاڼه واخ . شو
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دا د يو ھلک .  يو اع,ن ھم ولوستلو چې پينځه پونډه انعام يې سر ليک و
 او ليکلي و چې که درکه و  4د څو ورځو نهچې  اوليور ټويسټ  په اړه و

بمبل څو واری دا اع,ن  . ھر چا د ده خبر ورکړو نو دا انعام به يې گټلو
پاڼې کی ليکلې ه کور ته ورغلو چې پته يې په ورځولوستو او سمد4سه ھغ

. اوليور په اړه وپوښتلده د ښاغلي براون سره وليدل نو ھغه تری د  . وه
ي چې اوليور چا4که ھلک و ، دی خبر نه و خو دومره ويلې شبمبل وويل

 خفه شو او  ھغی ډٻر  ښاغلې براون په دی خبره.  او له خلکو يې غ, کوله
د خدمت  . خدمت گاری ته چې د اوليور ساتنه کړی وه ټول حال وويلو

 مودب او نيک ھلک ډٻر  دو ځکه اوليور ورتهٻگاری بيا ھم باور نه ک
. ښکاريدو  

 خوا کی ايښې وه د ده بوټانو يوه جوړهبل سھار اوليور وليدل چې د په  
فيگن ورته ډوډۍ ورکړه اوټوله ورځ يې ھم  .  بوټان يې نه وھغه نوياو

.   او دروازه يې ورپسی وتړلهماښام ھغه له کوره ووتلو.  ه کړهتٻرھغسی 
و ور د ډيوې په رڼا کی يو کتاب په ولوستلو بوخت و چې د چا د پښياول

 و، په دی کی د وه پورته کړه چې وگوري څوکډي ده .  دهٻښکالو يې واور
ناسته ٻکرسۍ کې نينسي په يو.  دو چې ډيوه ښکته کړهٻنينسي غږ يې واور

.  خو زه خبره نه ووم  . او په ژړا يې وويل، خداې به ما چری نه بخښي
وليور ا. اوليور تری وپوښتل نو وې ويل، شابه ژر کوه، ته به ما سره ځې

.  ھغې ورته وويل، زه ستا ژوند ژغورل غواړم. ياېدو، ته ما چرته بٻرٻو
رو کوڅو کی ااوليور د نينسي پسې له کوره ووتلو او دواړه په تنگو او تي

. روان شول  
 سړو د نينسي په ليدو وويل، مال ورونو وراخوا د يو پله د پاسه دووله ک

يو سړي له جيبه طماچه . راسره دی... ھغې وويل، ھو. دی راوړو
.  او اوليور ته يې وويل، خوزه مه که نه ډز به درباندې وکړمراويستله  

 نوميدو او يو "ل سايکسي ب "اوليورته چې کوم سړي طماچه نيولې وه ، ھغه
دو ھڅه ٻاوليور له ده د تښت. پسې گر ځيدوخطرناکه مجرم و چې پوليس ور

ن کور ته يې وکړه چې پوليس خبرکړي خو دی بيرته ونيول شو او فيگ
اوليور سره زړه سوي پيدا شوی وه او ورسره يې  نينسي اوس د  .ورسوو

   .امکان و دا به يې له فيگن ژغوريلوز وکړو چې ھر وختې 
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ښاغلي بمبل د ھغه يتيم خانې د مشرې سره واده وکړو چې اوليور پکی 
  دوي ژوند سخت تريخ و ځکه بمبل به تل د خپلی خو د لوې شوې و

ې سره د جنگ نه مٻرمن  بمبل يوه ورځ د.ې ستغې سپوری اوريدېمٻرمن
 نومی کس تری د اوليور "مونکس"ھلته د. وروسته شراب خانې ته ورغلو

 يې د يتيم خانې مشره وه همٻرمن   ده ورته وويل چې .په اړه پوښتنې وکړې
 کار لپاره به د دې او ھغه د اوليور په اړه زيات معلومات ورکولی شي خو

ده   مونکس ورسره وومنل او . اخلي تری رو زرو پينځويشت سيکېد س
.  مٻرمنې سره يو ځاې راشي  بمبل ته وويل چې د شپې دی له  

په ټاکلي ځاې کی د يتيم خانې مشرې د اوليور د مور د مړينې حال بيان 
د غاړی 4کټ په مرستون کی  زرو گوته او کړو او دا چې د ھغې د سرو

په يتيم خانې کی ورداخل کړی تری نرسی ليرې کړي و او کله چې اوليور 
ھغې مونکس ته دا دواړه   .وسپارل شول شو نو دا شيان ھغې ته ور

څو تاره او ورباندې  ښتو يوٻو په 4کټ کی دننه د سرو . ورښکاره کړل
مونکس ورته وويل چې دا دواړه دی په سيند کی .  ايگنس نوم ليکلې و

ويلو نو ھم ھغسی به  ټولی کيسې حال ود دې  وغورځوي او که چا ته يې
. يې سيند ته ورواچوي  

 ملگري د شپې اوليور د ښار بلی برخی کی د د دهيوه ورځ بل سايکس او
چې د خپل ژوند د  په 4ره اوليور چرت وھلو . سيند غاړې ته بوتلو

په لږ واټن  . ژغورلو لپاره پر زمکه پريوځي او تياره کی تری ورک شي
يو سړي .  نگ او کړکيو نه يې رڼا نه راتلهوالونه يې ړٻکی يو کور و چې د

دوي  ھلته د.  د کړکۍ تخته پورته کړه او دوي دری واړو دننه ټوپ کړل
دوي يو کور د غ, لپاره په نښه کړی و،  . يو بل ملگرې ورته په انتظار و

او کله چې ھلته ورسيدل نو اوليور يې له يوی سوړې نه وردننه کړو چې 
دی وردننه شو او په تياره کی يې دروازه پرانسته   .دروازه ورته پرانيزي

 پری د طماچې ډز  او يو څوکيدارويښ شولخو ھم ھغه وخت د کور خلک 
وتو او چې په ٻله بده مرغه اوليور پر زمکه راپردل خو ٻغله وتښت.  وکړو

.کور کی رڼا گانی بلې شوې نو دې په ټپي حال کی په زمکه پروت و  

  وز په نوم  و چې ھغه پکی د خپلې سرپرستېپيغلی رې دا کور د يو
دوي اوليور يوې کوټې ته بوتلو او د ع,ج لپاره  . دهٻمٻرمن مايلي سره وس
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 مٻرمنډاکټر د اوليور په پرھر پټۍ وتړله او . يې ورته ډاکټر راوغوښتو
په  بلی کوټې کی  خو . مايلي ته يې ډاډ ورکړو چې دی په خطر کی نه و

. دواړو سره خبری وکړیروز او مايلي يې د  

زما  . دا ھلک تاسو د غ, پر وخت ونيولو او په ډزو ټپي شوی دی.  ډاکټر
.مشوره دا ده چې سمد4سه پوليس ته خبر ورکړئ  

ما ته خو دی غل نه .  دلي ديٻ  څوکيدار واي چې اصل غله خو تښت.روز
. ښکاري  

دومره وړوکي عمر کی به څوک څه جرم وکړي؟ . مايلي  

 جامې اوکړه د ده  وگوره .  تاسو د نړۍ د بدو خلکو نه خبر نه يئ.ډاکټر
. وړه ټول د غلو دي  

ما ته خو دی مجبور  . څ نشو وھلېيخو په جامو مونږ د چا په اړه ھ. مايلي
  په کومو حا4تو کی دی د .ښکاري، خداې خبر موراو پ,ر يې شته که نه

. سره مله شو غلو  

س ښکاري،  څوکيدار چې راته يو تکړه کزما په فکر که ستاسو. ډاکټر
نه ويل  او گواښنه ورته وکړي چې که ريښتيا يې ووسھار له ھلک پوښتنې

. ، نو ھلک به سم حال وواينو پوليسو ته به يې سپاري  

.زما په فکر دا ھلک له غلو ژغورل پکار دي. روز  

  وړوکې دې او دا زمونږ فرض دي چېډٻری زه ھم داسی گڼم چې د. مايلي
ډاکټر صيب، تاسو ھر څه چې مناسب گڼئ وې  . د ماشوم ساتنه دی ووشي

. خو پوليسو ته اوس مه وايئ . کړئ  

. زه به وگورم چې څه کول پکار دي. ډاکتر  

 د دارو د ده کټ سره ناسته وه او ميرمن مايلي به ھره ورځ د اوليور د
ي مخ  وينځلدی په پاکو جامو او . درملو اود خواړو خيال يې پخپله ساتلو

 د ده  جوگه شو اوگرځٻدو په څو ورځو کی اوليور د . دوٻورته ښه ښکار
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ھغه ورته د ښاغلي براون .   مايلي خبر شولمٻرمنله کيسې ډاکټر، روز او
 ډاکټر يوه ورځ.  د کور کيسه ھم وکړه چې له ده سره يې مھرباني کړی وه

ون د خپل ملگري  په خواست ھغه کور ته بوتلو خو خبر شول چې براد ده 
.    ته تللی و) ويسټ انډيز( غرب الھند اود کور د خدمت گارانو سره 

 ېاوليور په دی خواشينې شو ځکه ده غوښتل چې ښاغلي براون ته د خپل
دری مياشتی ھم دغسی .  تښتونی کيسه وکړي او بخښنه تری وغواړي

، ده  کړهاره د ليک ولوست تابيا و مايلي د اوليور لپمٻرمن  .ې شوېتٻر
. ووتٻرپه ولوستلو خپل زيات وخت   د کتابونو لوست زده کړل او ژرډٻر  

فيگن سره يوه نااشنا سړي ھم ليدلي و چې مونکس نوميدو او له ده يې د 
خو فيگن خبر نشو چې دا سړی  . اوليور په اړه پوښتنې گرويږنې کړې وې

مونکس يوه ورځ   .څوک و او ولې يې د يو يتيم ماشوم په اړه پوښتنی کولې
. ره وليدل چې نينسي پکی کار کوود لندن په ھغه شراب خانه کی د فيگن س

  4کټ خبره وکړه او وی ويل چې دېد ده ورته د اوليور د مور د گوتې او
ھغه ته يې وويل چې .    يو خطرناکه ھلک و اوفيگن ته تاوان رسولې شي
. يو داسی چل وکړي چې اوليورد تل لپاره  بندي شي  

 مايلي ته خبر مٻرمن  دا ټولې خبری نينسي واوريدې  نو ھوډ يې وکړو چې
 .  کړهپٻل   څارنه يېد دېفيگن په نينسي  شک من شوی و او.  ورکړي

ھغې . سره يې وليدل روز  مايلي کور ته ورغله اومٻرمن يوه ورځ ھغه د
د  دا .  د بدو ارادو خبر ورکړوفيگن ته يې د اوليور په اړه د مونکس او د
که دی خبر شو نو پايلې به ده چې ٻرٻوبل سايکس نه په پټه راغلی وه او 

  ته له ما، دل نو نينسي ته يې وويلٻروز دا ھر څه واور . ورته ښې نه وي
 ھغی انکار وکړو او وې . هه او له دی غلو بل چرته و4ړه ش واخلپٻسې
.ښودېٻسره مينه لرم او دې يواځې نشم پر، زه د سايکس ويل  

 ورځ د روز څو مياشتې وروسته ښاغلې براون بيرته لندن ته راغلو او يوه
حيرانه پاته و چې اوس شتو خو ھلته د اوليور په .  لٻدلاو مايلي سره يې و

براون ده ته په قھر و خو کله چې مايلي ورته .  يې روغتيا ښه شوی وه 
.  کړو نو دی راضي شوتٻرټول حال   
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 غ, کړی او پٻسې  ښاغلي سور بري نه ه ورځ دنوح او شارلټ  يو اخوا 
سره د فيگن 4س ته  راتلو دوي ھم لندن ته مخه کړه او . تری وتښتيدل

. نوح د نورو ھلکانو په شان د غ, او جيب وھلو په کار اخته شو.  دلٻولو  

يوه ورځ ښاغلې براون سھار د خپل کور مخ ته له اس گاډي راښکته شو او 
. ننه کړول سړي ته يې اوږه ورکړې وه، کور ته يې راددوو کسانوچې يو ب

براون  دواړو کسانو ته .  دا سړی مونکس و او يوې کوټې ته يې بوتلو
وويل چې بھر دی ودريږي او که مونکس څه شر وکړو نو سمد4سه يې 

  . هه ورولي  چې زما نه يې غ, کړی دپوليسو ت

ې ملگرې يې، له ما سره  چې ته خو زما د پ,ر پخوانمونکس ورته وويل
 ښه مگرې و ډٻر  کوی؟  براون ورته وويل، ستا پ,ر زماچلند  ولې داسی

ا يې ده ته اشاره وکړه بي  .مې ته پوليسو ته نه يې سپارلېنو ځکه تر اوسه 
تش  ستا يو ورور ھم شته چې ما ،  کښيني او ورته يې وويلچې په کرسۍ

4ری نه راسره تر دی ځايه راتلو د ھغه نوم ستا په غوږ کی واخستو نو د 
.ته مجبوره شوی  

براون ورته .  د مونکس رنگ ژيړ شو او وې ويل، زه ھيڅ ورور نه لرم
پ,ر به يې زيات  پ,راو مور پخپلو کی ورانه شوه نو  دد ده  وويل چې کله

ته د خپل ژوند ټول حال  پ,ر ورد ده.  ووتٻرسره )  براون(ده وخت د 
لسو ويو کاله پخوانۍ خبره وه، ھغه وخت چې مونک د  پينځلسويلو، دا

خبر نه يم، ما ته سر ټيټ کړو او وې ويل، زه ھيڅ  ده.  کالو ماشوم و
ته وړوکی وې، او په دی خبرو ... براون وويل، ھو.  نه دي ويلي مورھيڅ 

حري ځواک يو افسر و چې د دلته د ب.  نه پوھيدې خو ما ھر څه ليدلي دي
.  دهٻتا د پ,ر خوښھغه لورايگنس س  

 وويل، ستا پ,ر او مورله مونک وويل، دا ما پوری څه اړه لري؟  براون
 له ايگنس سره مينه پيدا سته ستا د پ,ربيل شوی و او له دی ورويو بل 
او ھيڅ وصيت يې نه و  ی مړ شو له بده مرغه دې ژر په پاريس ک .شوه
شوم ته څه پريښي و او که  مادېه قانوني توگه ھغه ايگنس او د  چې پنکړو

نه؟   زه چې خبر شوم او پاريس ته ورپسی و4ړم نو گاونډيانو راته وويل، 
ايگنس د خپل پ,رله خوا ھم وشړل شوه نو .  چې ستا پ,ر پور اوړی و
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 لټون وکړو خو وومې نه ډٻر ما ورپسې . دوٻځکه د ھغی ھيڅ درک ونه لگ
اشوم په بد حال ت په معجزه، ھغه مقدر بيا پينځلس کاله وروسته د.  موندله
.  ې کړېتٻراو څو ورځې يې په دی کوټه کی  و4س ته راغلزما   

مونک وارخطا شو اوپه چيغه يې وويل، دا امکان نه لري، زما پ,ر بل 
بروان ورته وويل، له  .  د ټول جايداد زه وارث يمد ده واده نه وکړی،

يو کی دومره معلومات راټول و دوو وونتٻرما په  . ھيڅ نه جوړيږيانکار
دی يوه وصيت نامه ھم  کړي دي، چې ستا يو ورور شته او بله دا چې پ,ر

چې په ھغی کی ستا د کشر ورور  ځکه ليکلې وه چې ستا مور وسيزله،
 د دې ستا مور نه غوښتل چې.  ښودل شوی وېٻ پرپٻسې  لپاره ھم معمولي

بيا تا ھم نه .   ږيٻڅه ورسوروسته ھغه ماشوم يا مور ته يې نه د مړينې 
ښار ته و4ړی  دوٻږٻدی ميراث خور شي، نو د ھغه د ز غوښتل چې ورور

په اړه ھر ثبوت له  وره ماشوم او خپل ټول وس دی وکړو چې د ھغه بې م
ھغه څو وړی نښې دی سيند ته ورواچولی چې ھيڅوک به .  ه يوسیمينځ

 په حرص کی د پٻسو ته چې د يو شريف پ,ر زوې يې، د. تری خبر نشي
د ھغوي په شان دی د ورور د بد مرغي  . ناستیٻغلو او قات,نو سره ک

ټيټ کړو چې د انسان نوم درنه لپاره سازشونه جوړکړل او ځان دی دومره 
.ته مونک نه يې. ستا نوم ھم دغه دی ...ږي، واوره ايدورډ ليفورډٻشرم  

ما خو د ورور په اړه . ..نه دا ھر څه دروغ دي...مونک په چيغه وويل، نه 
 . معلومات راټولول، خو ته رانه مخکی شوی او زه دی له کوڅې راوستلم

ې ن ورته وويل، ته به ھم دلته پات براو .زه د مجرمانو سره ھيڅ 4س نه لرم
.ستا د پ,ر اسناد می نه وي موندلي کيږې تر څو   

.   ه وېی وی چې د اوليور په اړاورٻدل نينسي د مونک او فيگن خبری
.  ھغی غوښتل چې روز له دی ھم خبره کړي خو له کوره نشوه وتلی

 دی له حال ورواستوو چې د لندن په پلروز ته يې د يو ماشوم په خ
فيگن چې له دی خبر شو نو د نينسي د مخ نيوي  . ورسره وويني

سايکس به ھر ماښام د فيگن سره .  لپاره يې يو پ,ن جوړ کړو
ده نوح پوھه کړی وچې سايکس ته د نينسي  . شراب څښلو له راتلو

سايکس چې راغلو نو .  په اړه ھغه څه ووايي چې ده ورته ويلي و
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ټولو ژوند په خطر کی دفيگن ورته په غم ژن غږ کی وويل، زمونږ 
 نوح ته مخ واړوو او ی وپوښتل ھغه څنگه نو فيگنس ترسايک.  دې

نوح وويل، .  ي ديدلاورٻ  وې ويل، ته پخپله ورته ووايه چي څه دی
ھغې د دوو کسانو  . دم چې ھلته مې نينسي وليدهٻتٻرزه د لندن پله نه 
سايکس وارخطا شو او  . يو سړی و او بله ښځه . سره خبری کولې

پوښتنه يې وکړه، تا ددوي خبری واوريدې؟  نوح وويل، ھغوي تری 
دوي د مونک د کړو وړو پوښتنه کوله او نينسي ورته حال ويلو، بيا 

زمونږ د ځاې ځايږي تپوسونه کول او دا چې څوک په څه وخت تلل 
 د ورځې په اړه يې څه اتوار تٻرين وويل، ووايه چې د فگ . او راتلل

 شوي اتوار تٻرد  ي له نينسي وپوښتل چې داويل؟  نوح وويل، ھغو
ل سايکس نه ي ورته وويل چې ما بپه ورځ ولې نه وه راغلې نو ھغې

 په مشروب کی اپيم د ده ه غواړم بھر و4ړه شم نوپريږدي او که ز
  . کړم چې دې ويده شي نو زه بيا له کوره راووځم گډ

 سايکس له قھر ليونې شو، خپله طماچه يې اورٻدو  خبری پهد دې
فيگن ورپسې نارې کړې چې .  راواخيسته او په پوڼو يې منډه کړه

س ورته وويل  خو سايک  . د ايسارولو ھڅه يې وکړهد دهودريږه او
فيگن ورته په دروازی کی . چې دی به ارو مرو نينسي سره ويني

سايکس دروازه . وويل، قھر لږ کم کړه او وھل ټکول به نه کوی
ه له دی کوڅې اوسٻد ھغه ځاې چې نينسي پکی. پرانسته او بھر ووتلو

دی په قھر  .  ھم لرلهې و او سايکس د کور د دروازې کنجيلږ لير
دسايکس په راتلو  . نو نينسي په خواږه خوب ويده وهدو ٻھلته ورس

 وتړله  او يو کوټې دروازه وی ليدل چې ھغه د ھغه راويښه شوه او
دا 4 پوھه نه وه چې سايکس ولې ورته  . ښودوٻلوې ميز يې ورته ک

په ځان پوھه سايکس بيا  .  وکړپٻل    په وھلو يېد دې  په قھر و چې
ي 4س واخستو او څه وخت ھغه مړه نشو چې څه وختې يې له نينس

  .  شوه
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سھار فيگن يو ھلک د نينسي کور ته ورواستوو خو ھغه ورته په منډه بيرته 
. دلې دېٻايکس د نينسي له وژلو وروسته تښتراغلو او وې ويل چې س

ل ي غږولې چې د نينسي قاتل بکی ډنډوره وليس د ښار په 4رو کوڅوپ
په کاغذونو چاپ کړل او دا پاڼې د ښار  کړه وړه يې د ده ،ږييسايکس نوم

د قاتل د نيوونکي لپاره حکومت پنځوس  . په ديوالونو سليخ کړی شول
 انعام لپاره د ښار خوشی او اوزگار خلک د دې . پونډه انعام ھم ايښې و

. کړوپٻل  د سايکس لټون يې تل اوپه  ډلو کی يو خوا بل خواوراو  
دو، اخر د فيگن ځاې ته بيرته ٻاې پټ چې په منډه او يو ځاې بل ځ سايکس
ې نه راچاپيره ډٻر  د فيگن له نو دی وليدو په 4ره ځينو کسانو.  راغلو
.  شول  

سايکس .  و امرکړی واوسٻد دننه ټول ھلکان بند و او فيگن ورته د خاموشه
 خلک او پوليس ډٻر چې رادننه شو نو يو ھلک له کړکۍ وليدل چې بھر

دو ھڅه ٻ چې ھيڅوک دی د تښت نيولي وهه طماچهده ھلکانو ت . و4ړ و
 ھلک زړه وکړو او له يوې وړې خو يو.  ونکړي او پخپله  بام ته وختلو

سايکس ھغه .   يې بھر خلکو ته چيغه کړه چې دوي دی وژغوريۍکړک
وخت د بام په سر و4ړ و او ښکته په کوڅه کی يو معتبر سړي د ھغه په 

يکس ژوندی ونيولو نو دی به ورته له خپله ناره کړه چې که ھر چا سا ليدو
څو ځوانان وړاندی شول او له بھره يې .  جيبه پنځوس پونډه نغدی ورکوي

سايکس د يو پړي سره بل کور ته د وردانگلو .  پر بام د ورختلو ھڅه وکړه
ھڅه وکړه خو ھم دا پړی يې په غاړه کی تاو شو او دې زندۍ له بامه 

ور دروازه ماته کړی شوه او خلکو پری چپاو د فيگن د ک.  راځوړند شو
چې د . نږدی وه چې فيگن ھم د خلکو له 4سه وژل شوی وې . وکړو

.پوليسو 4س ته ورغلو او دی يې د ټو لو ھلکانو سره يو ځاې تاڼې ته بوتلو  
 
ورډ ده  مشر ورور ايډ د  شوی و اوېبراون د اوليور د پ,ر ملگرې پاتښاغلی 

پوښتنی  نولې و اوٻ کور کی کژندلو، خپلٻيې ځان ورپچې د مونک په نوم 
  مونک ؟ پ,رڅه ورته پريښي ود ده  يې تری کولی چې د مړينې پر وخت

ې ايگنس لپاره يو ليک او وصيت مٻرمن   د خپلې دويمېپ,ر يېوويل چې 
براون د  .  مورسيزلي ود ده  يې په ليکلي بڼه پريښي و چې څو کاله د مخه

چې په ھغی کی څه ليکلي و نو خبر  . ه اړه تری وپوښتلوصيت پ پ,ر د
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 د جايداد لږه برخه،  د ايگنس او د ھغې د ده  شو چې په وصيت کی
براون پوھه شو چې مونک ولې د .  دلي ماشوم  په نوم ليکل شوی وٻږٻناز

 . شوی وېېاو نه يې غوښتل چې ھغه ژوندی پاتاوليور پسی رااخستې وه 

 مايلي د براون له خوا وروغوښتل شوه او اوليور ته يې مٻرمن  يوه ورځ
وندل شوی دی او ماځيگر به د ښاغلي براون  مشر ورور مد ده وويل چې

 مايلي بيرته کور ته مٻرمن کله چې.  او ډاکټر سره ددوي کور ته راشي
دا .  او روز وليدل چې د ھغی سترگې په ژړا سری وې راغله نو اوليور

 وخته انتظار کوو چې له ھغې د ژړا ډٻرهخپلی کوټې ته و4ړه او دواړو تر
کله چې ښاغلې براون، ډاکټر او يو بل .  نغلهسبب معلوم کړي خو ھغه را

 د ده  کس د ميلمنو کوټې ته راننوتل نو اوليورھڅ ووھلو چې بل سړی به
  .  ورور وي خو د ھغه په ليدو بيا ھم حيرانه پاته شو

 چې بھر ۍلي و چې دی سړي د ھغه د کوټې کړکده يو واری له کوڅې ليد
خت ورته ځان ښکاره نکړو خو اوليور ھغه و . ته وه،  دننه کتل راکتل

اوس ھم ھغه . داسی ھڅ يې وھلو چې ھغه سړی په بد نيت ورته و4ړ و
ښاغلي براون په 4س .  اوليور ته بد بد کتل او روغبړ يې ورسره ونکړو

بيا يې مونک ته وويل چې د  . کی اسناد نيولي و چې پر يو ميز يې کيښودل
ده زړه نا زړه د  . دی خبره وکړيوصيت په اړه د ټولو په وړان خپل پ,ر د

 کله چې ستا د پ,ر ،ولو ته وويل نو براون تری وپوښتلوصيت ټکي ټ
مه ښځه مړه کيده نو د ھغې په غاړه کی يو 4کټ او په 4س يې يوه ٻدو

مونک خپل ځان پری ناپوھه وښودولونو براون يو .  گوته وه، ھغه څه شول
ړه ورته ٻټه کی ناست ښځه او مچې په بله کوخدمت گار ته اشاره وکړه 

دوي چې کوټې ته راغلل نوپه اوليور له ويرې خولې راماتې  . راولي
 ښاغلي براون ورته وويل  .ھلته بمبل او د يتيم خانې مشره و4ړ و . شوې

  . چې که ريښتيا يې وونه ويل نو پوليسو ته به يې وسپاري

 د 4کټ په سيند کی او د گوتی او دوي د مونک له خوا دوي ته د گواښولو
بمبل . ه کړه نو د اوليور په سترگو کی اوښکی راغلیتٻرد غورځولو کيسه 



 31

 له ھغه ځايه رخصت شول نو ښاغلي براون له مونک ه يې مٻرمن او
  وپوښتل، د بحري خواک د ھغه افسر دوه لوڼې وې چې يوه يې له ايگنس

 مونک وويل،  کشره وه، ته خبر يې چې ھغه وړه خور يې څه شوه؟ ډٻره
ھغه .  ې مودې ونه ليده خو اوس دا دی ستا څنگ ته ناسته دهډٻر ھغه ما تر

رور وه  سکه تد ده روز .  شوېه اشاره وکړه نو اوليورھک پک پاتروز ت
ِښاغلي براون اوليور ته وويل  .  په ټوپونو شوۍ، په دی خبر ھغه له خوشال

ر په ميراث کی حق نه چې مشر ورور يې يو مجرم و او داسی مجرم د پ,
 توگهيونيک انسان په  لري، خو ته دی ورور ته خپل حق ورکړه چې د

ھغه په خوشالۍ ورته نيمه برخه وليکله اومونک امريکه  . ژوند وکړی شي
  . کی د ژوند کولو لپاره روان شو

په بله ورځ اوليور خبر شو چې محکمې فيگن ته د مرگ سزا ورکړی وه 
ده غوښتل چې په .  و ورځ ھم  ټاکل شوی وهدٻ د غرغره کد ده او

وروستي ځل د فيگن ليدو ته ورشي نو ښاغلي براون له ځانه سره 
د بندي خانې په يو تياره کوټه کی فيگن د يو ديوال سره و4ړ  . بوتلو

 او ودرٻدل  دواړه محافظان يو خوا ته.  و او د رڼا لوري ته يې کتل
  .براون د اوليور سره ورنږدې شو

  بندي خانی په  دروازه يو پوليس له براون پوښتنه وکړهد 

  .تاسو د بندي سره د ليدو اجازه راوښايئ.  پوليس

  .دا دې وگوره .  براون 

 بندي کتل د دې  دا ماشوم ھم له تاسو سره ځي؟  ماشومانو لپاره.  پوليس
  .مناسب نه دي

دا .  غلې يم ماشوم لپاره ورسره راد دې  ستا خبره سمه ده خو زه.  براون
  . مجرم دید ده  سړې
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 دروازې نه ښي 4س ته په کوټه کی د دې) دروازه خ,صوي.  ( پوليس
  .ستاسو کس ناست دې

اوليور ... ښهډٻر... ښهډٻر .شابسې چارلي)  ځان سره خبری کوي.  ( فيگن
ھله شابه ژر کټ ته يې ورسوئ چې ...خو اوس لوی سړی ښکاري

  . خوبولی دی

  .ستا م,قات له خلک راغلي دي...فيگن.  محافظ

  څوک دي؟.  فيگن زما نوم دی..ھو .  فيگن

  .راويښ شه..فيگن. دا دوه کسان له تا څو پوښتنې لري.  محافظ

دا سړی  .  ژر به په ابدي خوب ويده شمډٻر خو.... زه ويښ يم. فيگن
  څوک دی؟

 ھغه تا ته څو کاغذونه . زه د مونک په اړه درنه پوښتنه لرم.  براون
  درکړي و؟

رانږدی شه چې په ...اوليور. ما سره ھيڅ ھم نشته . دا دروغ دي. فيگن
  .غوږ کی درته يوه خبره وکړم

  وايه څه راته واٻې؟ . ږمٻله ده نه ويراوس زه . اوليور

ھغه کاغذونه په يو خلته کی دي او خلته د کوټې د )  په ورو غږ. ( فيگن
زه خبر يم چې ما ...وليورا . بخاري خوا ته د خښتې 4ندې ايښې ده

که دا نشې کولې نو ...کړي دي، خو ما له دی ځايه وباسهدرسره بد 
  ...دعا راته وکړه

  ...خدايه ته دا سپين ږيرې وبخښې)  په ژړا. ( اوليور

 کړې چې دی له پٻلۍ ان ته رانږدی کړو او ورته يې زارفيگن اوليور ځ
يولو او په ژړا ھغه اوليور ځان سره کلک و ن.  مرگ نه وژغوري
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.   فيگن نه ج, کړودوړاندی شو اوماشوم يې  يو محافظ را.  شو
 او دی يې له ھغه ځايه ښودوٻلي براون د اوليور په سر 4س کښاغ

 چې د بخښنې اورٻدو  وخته د فيگن غږډٻرهاوليور تر . راوويستلو
  . کولېۍلپاره يې زار

ه تري ٻل چنغول ھپه دی موده کی روز د خپې شوې او تٻردری مياشتې 
.  کړوپٻل  مايلي د خپل زوې او امږور سره ژوندمٻرمنې  .واده شوه

نوح ته . د زوې په توگه خپل قانوني وارث کړو ښاغلي براون اوليور
دوي لپاره  د پوليسو له خوا د کار تربيه ورکړی شوه او ھم ھلته يې د

 مٻرمنې  بمبل د کليسا له وظيفې  وشړل شو اود خپلی .  کړوپٻل کار
سره په  ھم ھغه کارخانه کی کار کولو ته اړ شو چې پکی به يې 

   . ماشومان وھل ټکول

د ھغی ښار په ھديره کی د يو زوړ قبر د پاسه د شناخت ډبره ودرول او 
  .شوه چې ورباندې د ايگنس نوم ليکلې و

  پاې
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