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د ھسپانوي ژبې ناول

گارسیا مارکېجبریل 
م چاپ١٩۶٧

ژباړه او خالصھ
صفیھ حلیم

پٻژندنھ

یا د سلو کالو تنھايد ھسپانوي ژبې نامتو کیسھ، " 
م کې ١٩۶٧گارسیا مارکې پھ جبریل " 

ژبو کې ژباړل ٣٧پھ د نړۍ تر اوسھ دا ناول .ھولیکل
پخپلھ پھ کولمبیا کې زیږیدلې دې. شوې

دې
.  کالسیک دی چې زیاتو خلکو لوستې اوستایلې دی

"بویندیا"
"کونډوم"د "وسې ارکیډیوح"دوي مشر دنومیږي. 

د
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پھ تاریخ کې موندل کیږي.  پھ دې غرني ھیواد کې د 

د خلکو غبرگون او ورباندې د پوځ ډزې او ډلییزې 

وپک پھ ډزو د بوینډیا د چارلیانویمن آرډگر
د ھغھ رایاد شول چې یو وژنې ) لپاره والړ و. 

کونډو نومې 
د سیند پر غاړه اباد و چې اوبھ دا ھ و. ونشل کور

لکھ د ھوارسپین بھ یې 
پھ ھغھ زمانھ ٻ

یرو شیانو لپاره نومونھ نھ لرل او کلھ چې بھ ډکې دوي د 
ھغھ خبره کولھ نو د الس پھ اشاره بھ یې چا یې پھ اړه

   .
و خړو پړو بنجاروخت د پسرلي پرھر کالدې پھ 

خپلھ کیږدۍ ېد دوي بھ . 

پھ لومړي لپارهنندارېخلکو تھ د توکي بھ یې 
لې یو مشر چې ډدې او د

اعالن وکړو ،پھ نوم وروپیژندلو"لکیداسم"
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کلھ چې ده د اوسپنې چې دا د نړۍ اتمھ عجوبھ وه. 
او نور شیان د

پھ دې فکر وکړو چې"وسېح"نو د کلي مشر 
سره زر راکش کړي.  خو بھ د زمکې الندې پټ

ده تھ یې وویل چې متاسفانھ لکیداس ایمانداره سړې و.م
باور نھ بیا ھم وسې حد ږي.  نھ راکاسره زرمقناطیس 
بدل کې یابو پھملکیداس تھ یې دوه وزې او یوکیدو او 

بنجاري نھ یې لھدواړه ورکړل او د مقناطیس ھغھ
چې ډ"اورسال"ده میرمنې دوپیرلې.
ړه یې خبره ٻي خو موسړی 

یوونھ منلھ.  بیا د
تل نھ شیانو پھ ویستلو بوخت و، ان تر دې چې سیند کې 

یوخو ھلتھ نھ دازموینھ وکړه. یې ھم
پوښ یې وموندلو.زره جنگي 

دوي تھ یې پھ بل پسرلي کې بنجاري بیا راغلل او 
ھغھ شیشھ چې واړه توکي پکې دوربین او محدب عدسھ (

د زمکې د 
رلي و او د ٻحچ آلھ راوړل.  ک
تل او اسمان ستورو تھ کپې بھ یې کلھ پھ ھغھ دوربین دش

کارونھ پاتې و او لھ ھغھ کورد 
پھ مرض اختھ شوې 

ر شول چې د ٻدومره ډتوکيده نایابھ دیو وخت و. 
وسې بھ حورتھ جوړه کړه.کور شا تھ یې یوه بیلھ کو
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تجربې کې د نویو توکو او تیزابونوھ 
چارې د اورسال پر غاړه وې لېونورې کولې.  د کور 

کلھ او زمکھ یې ترکاري کرلھ چې پر
تھ ډوډۍ پیدا کولھ.  ساتنھ یې

دوي کور تھ دد خپل پړاو پر وخت بھ بنجاری لکیداس م
بھ کیسېسفرونوود خپلنورو ملکونو تھډیر راتلو او 

ھغھ "لیانویآر"د حوسې زوې یې پھ خوند ورتھ کولې. 

نیمې پیړۍ وروستھ ھم "آرکیډیو"ده مشر ورور دشوه. 
ملکیداس مخ دخپلو نمسو تھ د ھغھ وخت کیسې کولې. 

ھم د یو زوړ
داسې معلومیدهلھ کیسو ھغھدپورا نھ و. 

او سره مخ شوېوباگانو ناروغیو او بدو ډٻرو وارې د 
پاتې شوې و.  د اورسال ترې روغ 

خپلھ شتھ ې چې ھلاو د میړه سره یې تل پھ دې ناندرۍ و
بایللې وه. شیانوېمني یې د بنجاري پھ خوش

د بل پسرلي
ھغھ کال د خو .  ارو پر ضد د بنجخلک چې 

د کلي خلک نو غږولو راغلھمامو ډپھ چېھډلوبنجار
و ھلتھ ھک پک ادوي لوې خیمې تھ ورغلل دھیړهپھ 

ده مد ودریدل.  
ولو تھ پھ خنداو

د بلې دنیا سړې ھغھد کلي خلکو تھ 
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جگړه ونکړه.  وروستھ 
وسې سره یحملکیداس چې د خپل ملگري 

و.  د بنجاري ډلې ورتھ وویلیې
حلھ تلو وروستھ 

اورسال تھ یې وویل، خپلې مٻرمنې یوه ورځ 
دې سیند نھ وراخوا دومره نوي شیان دي چې مونږ " د

ترې خبر ھم نھ یو. 
کوو؟"

( د تره ده ترلھ میرمنھ اورسال دوسې ارکیډیو بوینډا حد
نومې ""ریوھاچا""دوي پھ کولمبیا کې د اووهلور) 

دجوړ کړي. 
دې د جغرافیې پھ اړه تھ د زمکې د پراختیا او دحوسې 

لھ دې ھم خبر نھ و چې دا ملک 
یو غر و او سره جوخت"ریوھاچا"د 

ړو.  پھ دې نودوي چې ترې واوړیدل 
پھ ھغھ . لوشسیند پر غاړه تم یوه شپھ دوي دسفر کې 

م"دخوب کې خپل وسې پھ حشپھ 
نھ جوړ و د ھندارو ولیدو.  دا 

د
او د کروندې زمکې لھ کروسې بھ تل دحاوسیدل او 

روو د ساتنې پھ اړه ھر چا تھ مشوره ھم ورکولھ او
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ر شیان ٻالس یې ھم کوو.  ده پخپل الس ډورسره
جوړول او داسې لومې

کړې چې پھ لږه موده کې خلکو پکې رنگا رنگ 
دې مارغانو شور بھ دومره و چې دمارغان ونیول. 

. وموندلھرهالتھ تلونکې د لیرې نھ دې خلکو بھ 
اوسٻدونکي کونډو کې لې پخپوسح

د دیرشو کالو د سن نھ ھلتھ ھ. 
دلوړ نھ و. 

پھ دې توگھ 
بنجاري وسې د حاوس چې م

توا راوړل شویو ایجادالھ خ
ده بھ نھ جامې بدلولې، نھ یې ږیره خریلھ یې واوختھ. 

اورسال بھ ورتھ وه. شاو کلھ کلھ بھ ترې ډوډۍ ھم ھیره 
پام بھ یې پرې کوو. پھ قھر وه خو

و چې سیند بھ دکې فکر پھ دېوسې ح
گ ثابتھ شوه تگ راتخو د بنجارو پھي راتاو شوې و

وکونډچې داسې نھ وه.  د م
"ریوھاچا"و چې بلې غاړې تھ یې د

د بنجارو لھ خلې خبر شو چې ددی و. پروت 
چې بل سر یې دوي ھم نھ جنوب لوري تھ پراخ دلدل و

وې 
دلدل و چې یو سر تھ یې سیند بھیدو.  خو ھغھ سیند ھم 

وسې دح.دومره ل
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فکر وکړو چې متمدنھ نړۍ  بھ د دې معلوماتو پر اساس
خپلو ھغو ملگرو تھ چې کونډو پھ شمال کې وي. م

پھ ، د تگ لپاره وویل. وکې ورسره راغلي ولومړي سر
یې

او یوه پخپلھ یې د بنجارو نھ پیرلي قطب نما، نور االت
دا د ډلې پھ شکل د مکونډو او ھ

شمال لوري تھ روان شول.  
کلھ چې یوې 

ولیده یوه ھسپانوي بیړۍ یې راووتل نوشگلنې زمکې تھ 
والي بیړۍ شتھ دٻچې ډ

ر لیرې نھ و. ٻرتھ خبر ورکړو چې سمندر لھ دوي ډو
والړل نو وړاندې 

ده پر ٻوسې ډحسمندر یې ولیدو.  
ده د کړې و. مد خپل اند پ

م
چاپیره یې اوبھ وې. چار

وسې د بنجارو لھ خوا پیرل حدا ډلھ چې بیرتھ راغلھ نو 
پھ صندوق کې بند کړل او ل شیان د لرگيو
ییېمیخونھ 

نورو میشتو خلکو تھ کې پھ مکونډوبیا یې بوخت و. 
وویل چې دوي بھ

حوسې ده خبره ھیچا وونھ منلھ نو د
اورسال تر پھ قھر شو او د خپل کور تمبھ یې بیلھ کړه. 
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وسې ورتھ وویل، " کھ نور ح. 
ه نوغواړي،خلک نھ 

و، دلتھ کوو"  اورسال ورتھ وویل
وسې ورتھ وویل، " ستا حمو یو زوې زیږیدلې دې"  

تر اوسھ مونږ ھدیره نھ لرو چې مړې خبره سمھ ده خو
پکې خښ وي. مو

ھ داسې ده نو زه بھ خپل پریږدي"  اورسال وویل، " ک
نم چې دلتھ ھدیره جوړه شي" 

لومړې ماشوم و چې پھ "آریلیانو"وسې دویم زوې حد 
د پالر یپھ ھغھ پسرلي کې چې دکونډو کې وزیږیدو. م

نو دې و تھ ورغلې ود بنجارو تمبلپاره 
ده مشر ورور د

و، د ده آریلیانو د ماشومتوب ر
.  یوه ورځ وخاموشھ بل عادت دا و چې زیات وخت بھ 

اورسال پھ پخلن
پر

تھ خپل میړه ھغېیدو او پھ زمکھ دانھ وانھ شو.راولو
پام وړ خبره نھ وه. ا دتھ دحوسېخو دا خبره یاده کړه 

وسې خپل حې اورسال د تگ نھ انکار وکړو نو کلھ چ
شیان بیا د صندوق نھ راوویستل او د زامنو پھ مرستھ

لھ ھغې وروستھ بھ کړو. سم"لیبراتوار"خپل یې بیا 
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دوي تیرولھ. سرهورھلتھ ماشومانو ودواړ
یې د لیک ولوست سره د شمیرو او پھ دیوالونو بھ تھ 

لکیداس ورسره گ خبر شول خو دا نوي ډلھ وه او مرات
حنھ و. 

لکیداس مړ شوې خبر شو چې مد ھغھ لھ خلې ورغلو او 
ح.  و

و چې پھ لویھ خیمھ کې ورتھ دیو (کو
کړي.  دوي د نندارې لپاره پیسې ورکړې او وردننھ 

پھیوغټ سړېھلتھ شول. 
ھلتھ والړ و.  

راتمبیدې او ھر رنگ وه چې د لمر وړانگې ترې 
وسې لھ خلې یو 

آرکیډیو دیودې" 

وویل، " د الس اوړلدیو
چې ورتھکلھ 

دې پیړۍ تر الس یوړو نو وې ویل، " بې شکھ، دا د

ره عجیبھ وه. ډٻجوړیدو کیسھ ھم 
ح
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یړیو ھلتھ میشت و.  پھ دې 
ل چې پھ نتیجھ کې پخپلو کې ودونھ کیددامبھ م

وسې حمعیوب ماشومان زیږیدل.  اورسال ویریده چې د 
دې اوالدونھ ھم بھ دلھ کبلھ واده دسره 

وسې پھ حترور د هد ھغې یو.ھغھ د دې د کاکا زوې و
یږیدو نو د دوي زوې چې وزتره واده شوې وه او د

روستھ لھ واده و
دې نھ وسې تھ بھ نږحره وه چې ٻاورسال دومره پھ و

وسې پورې خاندل چې لھ ح
یوه ورځ دوي چرگان جنگول او د دو. ٻ

کوم کس سره زوره ور شو. پھ بل چرګ وسې چرگ ح
چې د ده ھ پیغور ورکړوورل،وسې چرگ جنگووحچې 

ناندرۍ پھ ډٻر زر ھغھ او چرګ ھم ترٻنھ مٻړنې و 
اوحجگړه واوختې. 
کور تھ والړو. 

ھم ھغھ 
یل شوخوب لیدو چې وژھره شپھ بھ راھیسې حوسې

د دوي لھ دې کبلھدیسړ

وي د یو ورسره ملھ شول او
وسې د شپې خوب ولیدو چې حسیند پر غاړه تم شول.

یې وید
ھندارې لگیدلې وې.  ده لھ خلکو د
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بھ یې ورتھ یاد کړو چې پخوا "مکونډو"
چرې نھ ودا نوم یې

فیصلھ وکړه.  خو تر اوسھ یې د ھندارو تعبیر نھ و 
موندلې.

وندې ویړیا شي نھ وروستھ یې چرت وھلو چې د اوبو غ
دا 

ده د پالر سره دبھ کلھ کلھ وسې کشر زوې آریلیانو حد 
پھ البراتوار کې د کیمیا تجربې کولې خو مشرې زوې 

یدپخپل حال مست و. بھ آرکیډیو 
نور غړي یې ھم قوي ، ونھ یې لرلھلوړهدرشل کې و او

و غږ یې مات شوې و.  د مکونډو پھ کډوالو کې یوه و ا
پالر نومیده چې مور"تریناپیالر"

پھ زوره راوستې وه اوکلھ نا کلھ بھ یې د خلکو پال سره 
کتلو. 

حد 
دې پال دې یوه ورځ ترینا تھ یې وویل چې دوه او

نو پھ آرکیډیو دوي کور تھ راغلھ ھغھ چې دوگوري.
یھم ھغې راھیې سترگې ولگیدې.

تھ ھغھ وخت ھم  د لیدل.  پھ خپل کور کې ارکیډیو
ماشوم پھ سترگھ کتل کیده.  یوه شپھ د اورسال لور 

ې تھ تدې کووزیږیده او پخوا لھ دې چې بل
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، ھغې ژر ژر د ماشومې غړي وکتل چې ورغلې وی
معیوبھ خو نھ وه.  دا ماشومھ روغھ وه او د ھغې زړه 

تھ راغلل او 
امارنتا) نوم ورکړې شو. ماشومې تھ امرنتا (

خبر ورکړو تھآرکیډیو یوه ورځ د کلي پھ میلھ کې ترینا 
ېدې خبرماشوم و.  ھغھ دھغھ دې چې د

د ھر کال پھ شان د بنجاري ډلې 
پھ نندارو اختھ شول. خلک د دوي 

نھ مئین شو او دواړه لھ مکونډو 
پسې ھم ھغھ الره یې ونیولھ چې خبره شوه نو زوې 
ھغلي و.  بنجاري ورباندې تل

د ھغوي نھ خپل زوې ر لیرې نھ وي تللي او دا بھ ٻډ
بٻرتھ

میاشتې ورکھ ھنشوه تلېراوتلې وه چې بیرتھ 
کې رځپھ ودوه. 

مبولھ، او بیا بھ یې ورتھ شپږ وارې مړولھ، دا بھ ول
د خپلې ماشومې خور لپارهیلې.  آریلیانو بھ ئسندرې و

لوبو شیان جوړول.  
ی،بې لھ دې چې زوې یې موندلې ویوه ورځ اورسال 

او دا وې دې پھ غاړه نوي جامې خو د.بیرتھ راغلھ
یې مٻړهویل نو کلې ووسې ورتھ ھرحخوشا

وسې ولیدل چې حتھ یې بوتلو. 
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خلک
دھم .وبنجاري نھ و

دوي ژبھ یې ویلھ او ورسره پھ یابوگانو او خرو د 
سامانونھ دوي پھ گاډیو کې د کور خواړو شیان بار و.  د

وپلورل.  

ې ډاو لندې نوي .  دو
تھ د خلکو تگ زیات 

د میشت لپاره ھم پکېاو د نورو سیمو شو
گھ حجوړ کړل.  کورونھ 

دورتھ درناوې کوو. ھم کتل کیده او نویو راتلونکو 
او دنویو ودانیو

مشوره بھ یې منلھ. د ده 
چې ھغې زیږٻدو شتې وروستھ د ترینا زوې وو

یې اورسال تھ ماشوم او داد پاللو نھ ډډه وکړه پخپلھ یې 
ماشوم تھ د خپل ورک پالر آرکیډیو نوم 

ورکړې شو
روزنھ پیل شوه.  

وجره 
.ې وه

اورسال ھغې گوجرې تھ و.يیوې وبا نھ لھ وبا 
ھ دد ماشومانو د ساتنې کار وسپارلو او پخپلھ د خوږو ن
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ھغې بھ . بوختھ شوهشیانو پھ جوړولوورنگا رنگ
خوږو تھ د

چې زیات مشتریان یې او دا رنگین خواږه بھ یې پلورل
دوینې کولې ماشومان وو

" یو نوې کس بھ دې کور تھ او یوه ورځ یې وویل، 

را ه نھ ده خو راتلونکې پھ الره نو وې ویل چې خبر
د دې پھ بلھ ورځ .  دروان و

وسې کور تھ د یولسو کالوح
وسې تھ حلھ خوا لیک سوداگر د یو کس ربیکا نومیده.

دا د ورکړو چې پکې د
اورسال د لیرې خپلوانو نھ وه چې مور پالر یې پھ وبا 

حکې مړه شوي و. 
او دا بھ چې د خپلوي پھ درناوي ورتھ دا یتیمھ ورلیږي

.  د خپل اوالد پھ شان ساتي
د 
دې دو

وسې او اورسال نھ پوھیدل چې حمور او پالر ھډونھ و. 

ھغېوولھ.ھ بھ یې ژ
شوه چې پیدا 

بیا گوجرې معلومھ کړه چې ربیکا د ولوږې مړه نشي. 
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خاوره او لھ دیوالونو
مرچکي اورسال پھ دیوالونوزمکې لمده خاوره خوري. 

منع ولگول او پھ زمکھ یې خوشاي وشیندل خو ربیکا 

د ھغې ماشومې لپاره اورسال 
.  د نارنجو اوبھ او رواش یېتیار کړودرمل ېانیو پخو

. تھ (شبنم)پرخېچېگډ کړل سره
زوره ربیکا تھ ورکړل اوسھار یې دا پھ

ھ او لدا
د نورو ماشومانو پھ پرتلھ د اورسال سره یې زیاتھ مینھ 

کولھ.   
خت لږ و
شگډه 

ول بھ د خوب پر ر ورکړې و او کې دوي کارونو لھ زو
لھ کې دوي دومره یوخت و.  پھ پابونوپھ کاروخت ھم 

وکړر کارٻډ
د چې د مکونډوخلک 
ولې وې غږیو زنگو پر وخت یېالرو 

کې د تم وویویچې روغ خلک پرې خبر شو
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ھ. ناروغي ساري وه او لھ خلې یې یو بل تھ یې کډه کول

د ھیرولو دې اغیزه بھ د انسان پھ دماغو کیده اوخو د
وسې پھ دې خبره باور نھ د حمرض بھ یې پیدا کوو.  

ده پھ لیبراتوارکې یو شې راتلو
د شیانو نومونھ بھ یې ھیر شو. ترې یې او نوم پکار و

لھ یاده ووتل،
ھ پھ پخپل کور کې د ھر یو شي د پاسنھ وې.  آریلیانو

وسې دا کار خوښ شو او د حکاغذ د ھغې نوم ولیکلو.  د 
و کې داسې لیکلې لیبل کورونپھتھ یې ھم 

کې ویره پیدا کړه. خو د ب
لکیداس چې ده یې د موسې بنجاره ملگرې حیوه ورځ د 

وسې حالسھ کړې و، مکونډو تھ راغلو.  مړینې خبر تر

لکیداس ورتھ وویل، " پھ مړ مراژوندې شو. 

لکیداس د راتلو سره د بم
مشینینوکړل او دا وبا پاې تھ ورسیده.  ده یوجوړ

ح
حد 
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هرې پھ نقرٻاوشیبھ وروستھ  دودریدل 
دا نوې مشین د م
ریلیانو پھ زړه کې ولولھ پیدا کړه چې دوي آوسې او د ح

ھم یو لوې مشین جوړ کړي.   آریلیانو
بھ ھم ھغسې د خلکو لیرې د خپل پالر پھ لیبراتوار کې 

رې ٻنھ شیان جوړول او ډېو.  ده د نقرپھ کار بوخت
ولې.   پھ دې لیبراتوار کې اوس کخبرې بھ یې نھ

وې صحیفې پھ د یم
لوستلو بھ یې ورځ واړولھ چې نااشنا ژبھ ورباندې لیکلې 

وه. 
ھم يسپین ږیرتھ بھ کلھ نا کلھ یومکونډو

ده عمر یلې. د خلکو پھ اند دئکولھ چې سندرې بھ یې و
بل تھ تلو. نھھر وختدوه سوه کالھ و او

د سندرو کې بھپھ ده د
و او "مانوري". د دلدل نھ وراخوا د وو

شعرونھ بھ یې زمزمھ کول. دغسې د نورو کسانو پھ اړه

و شعر بھ نرکړې ې وې نو ده تھ بھ یې پیسې وحال لیږل
سړې 

ره موده وروډٻبیا او مکونډو تھ نھ راتلو 
چې د خپل ونیولوسندرو تھ غوږ دهوکړه نو اورسال د

پر ھغھد
د 
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تنور) خوا
کې د ډوډیو او د کلچو پخولو پھ کار ھم الس پورې 

رې وپلورل کړې و. 
کونھ جوړ کړل.  نورې کلچې او کییېاو پھ بلھ ورځ بھ 

داش دو سره ھغې ٻیرډ
ومره بوخت کړې و چې د ان داورسالتود ساتلې و.  

وه ورځ یې انگڼ کې یٻوخت پھ تیر
او لھ 

پھ وې او 
پھ گلونھ گنډل.  دا امرنتا او ربیکا وې چېیې 

.
اورسال د خپلو کلچو او کیکونو پھ کاروبار کې دومره 

ورځ یې احساس وکړو چې ماشومان اوس لوې و او کھ 
او شيوړوکې بھ ورتھ ودونھ یې وکړل نو ھغھ کور 

ھم دا وه چې د بویندا کور د دوي بھ ترې کډه وکړي. 
دوي سره زمکھ دکار یې الس پورې کړ. پراخولو پھ

ورزیات پکې ې دٻ
ډیر نور خلک کونډو تھ

چې قاضيو ی یمرکزي حکومتد " لراغل
ده ، 

ید نیال اورسال تھ یو لیک ورواستوو چې خپل کور تھ با
رنگ ورکړي. 
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وسې دومره پھ قھر شو چې د حدې خبرې پھ اوریدو د
تھ یې وویل چې هقاضي م

ھکونډو یو خپلواکم
دې خبرې 

وشړپھ زوره لھ دېقاضي سره یې ھغھ 
یرې شوې نو قاضي م

ده د ساتنې راغلو او دا وار وسلھ وال کسان ھم دبٻرتھ 
وسې ورسره خبرې وکړې او حلپاره ورسره ملھ و.  

ې اوسیدل غواړي نو باید کوې ویل چې کھ دې مکونډو 
پھ دې توگھ ھغھ لھ وکړي. یر د قانون درناو

سکد مقاضي اختیارات واخیستل. 
ھغھاریلیانو داو د حوسې د زوېا

"وسمیدر"کشره لور 
کالو وه. 

ده خپلھ خبره چا تھ نھ کولھ خو پھ دې وخت کې ده د 
ترینا سره لھ نږدې مینھ کولھ او یوه شپھ د خپل زړه 

یکړوادهیې سره ېکولې شول چې پھ ھغوي کې د یو
غې ماشومې خو اریلیانو وویل چې دې بھ د ھم ھیو

اخر م.سره واده کوي
ورتھ پھ نوم کړه چې کلھ پیغلھ شي نو رمیدوسچې 

ي. ورتھ بھ یې واده کړ
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راوړل او یو اورسال د نوي کور لپاره نور سامانونھ 
دې برخې پھ بیال بیلو چې دلھ

ھغو برخوصندوقونو کې بندې وې.  د
راوبلل شو. دواړه ""

.  مئٻنې شوېھغې پھامرنتا او ربیکا 
ومره اغیز منھ شوه چې یو وارې بیا د خپلې دخو ربیکا 

خاورې او وولو او د ژگوتې د 
د ربیکا د مجبور شو چې یې مخھ کړهتھ 

د . شوهمینھ ورکړي او امرنتا ناھیلې واب پھ مینې 
خبردارې امرنتاواده فیصلھ ووشوه خو دوي دواړو د

او کھ ه تھ نھ پرٻږدي واددا بھ ھغويچې ورکړې و
ي. شھغھ وخت بھ مړه ھم داسې ووشول نو 

داس بنجاره مړ شو خو تر لکید
کونډو کې ھدیره نھ وه او داھغې پھ م

ملگري د وصیت پر وسې د خپلح. لومړې مړې و
پاره د ده مړي تھ

ورتھ قبر یې ا پھ یوبی. ھ) سیزل(سیماب
د ده د قبر د پاسھ دخښ کړو. پکې وکیندلو او دې یې 

ماتم نھ وروستھ د ده دداو شوشناختې ودرولنوم 
ح

ه ورځ لیدل او ھغې وس سره ھرمیدرنھھ کلنېاریلیانو
.  پھ دې وخت کې ترینا تھ بھ یې لیک لوست ور

دې پھ خالن وکړو چې داع
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او ترینا تھ یې رمیدیوس بیا ھم د ھغھخو
شولکویژدن دواړه کریسپي ربیکا او.زیات پام ونکړو

لھ .  ده وړ د تولو د دوسې چلنحد خو 
ډٻرې مودې د یوې لوې

شوې بریالې او تر ھغې س پرې واخلي چې د خداې عک
پورې جوړولو الس پھ لوې زانگو ې.  بیا یې د یونھ و

و پھ دې ننگیدې شو کړ چې د نړۍ ھر شې ورباندې 
اخر.کې ھم کامیابھ نشو

د ھغھ سړي مړې لیدو چې خپل پخبھ ده 
وژلې و. کې یې

سره یې خبرې کولې چې پھ يغسې د مړیوه ورځ ھم د
حوسې یبراتوار یې تباه کړو. لپل خقھر شو او 

کور تھ ھم اور ورتھ کړي خو شلو کسانو خپل چې 
اخر دې یې د یوې قابوکولې. نشو راھغو کړی و چې 

او ھم ھلتھ بھ یې ورتھ خواړه ورکول. ونې سره وتړلو
پر جوړ کړو چې د یو اورسال د ونې سره ورباندې 

لمر او باران نھ پټ وي.  
میدوس بلوغت تھ ورسیده او د شپې پھ کټ کې کلھ چې ر

نو د آرٻلیانو سره یې واده تیازې یې ھم بندې شوې م
رمیدوس د.کړه

ھغې بھ د ونې سره تړلي د حوسې خدمت د .راوختلھ
ھغې د خپل مٻړه او د .ات کاوربٻکا او د امرنتا نھ زی

.ترینا ناجایز زوې ھم لکھ د خپل ماشوم ساتلو
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او 
وندي پاتې کیدو جواز د اریلیانو فکر کاو چې د ده د ژ

.ھغھ مٻرمنھ رمیدوس وه
وي خبر وروستو د.

.تاو شوي وو
ٻرې مودې ماتم کوو ر تر ډ

دا واده یو وارې .د ربٻکا او د کریسپي وادهاو 

د ھغھ چې پھ مکونډو کې لومړۍ کلیسا جوړٻده او بای
خو د .واده د کلیسا د پرانستې پھ ورځ شوې وی

ربٻکا اوس .جوړیده چې درې کالھ وخت یې ونیولو
خو د ھغې نٻکمرغي یا بد مرغي ٻره ناھیلې شوې وهډ

د حوسې او د پھ ھغو ورتھ ووایھ چې ھم 
دی پھ دومره .ٻرتھ راغلوډیو باورسال مشر زوی ارکٻ

..
۶۵

و او د راتلو سره یې د مکونډو پھ
کې بھ یې ٻل کړو او د جنس پھ بدل فاحش سړي چلند پ
ډیو نھ .ترې پٻسې اخیستې

د ده د راتلو .
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د ھغې چنغول ډیوارکٻسره ربٻکا ورسره سمالستھ او 
الس دې د خپلې چنغلې نھ ٻسپي تھ اَعالن وکړو چېکر

واده ربیکا او ارکٻډیو.واخلي
ال پھ دې دومره پھ قھر شوه چې دواړو تھ اورس.وکړو

سره لھ .یې وویل چې بیا بھ د دې پھ درشل قدم نھ ږدي
کرٻسپي بې عزتي شوې وه، ھغھ ډٻر پھ 

.

سره بھ
.کولھبھ یې ورسره د قطعو لوبھ 

خبر شو چې د دوي پھ سره بھ خبرو کې یوه ورځد ھغھ 
وي چې یوه یې محافظھ 

.ي یې پلوي کولھ او بل لبرالقاض

د ده اریلیانو خپ

چې .کړي
یې د تشدد د سیاست پخپلو انقالبي مفکورو اریلیانو تھ 

.

نډو پوځ مکو
.کې واخیستې

لیانو چې د دوي اری.کړه او مکونډو کې وٻره خپره شوه



24

وځ ٢١قھر و، د ٍخپلو ھظلم او جبر تھ پ
کلھ .پر ضد بغاوت وکړو

پوځ یې جوړ کړو نو یو لبرال چې دوي بریالي شول
وشچې مشر یې اریلیانو پخپلھ 

پھ مکونډو کې د امن راوستلو دنده د دې پوځ پھ .کړو
.غاړه وه

واده اخر یوه ورځ کرٻسپي د .بل سره بھ واده وکړي
و ھغې ډٻر پھ ظالمانھ ډول 

د ھغې لھ زړه دا خبره نھ وه وتلې .ورتھ انکار وکړو
چې د ربیکا لپاره یې د دې مینھ رد کړې وه او پٻغور یې 

.ورلھ ورکړو
کرٻسپي خپل زیار ویستلو چې امرنتا راضي کړي خو 

اخرکرٻسپي .ھ خلھ خبره نھ کولھھغې بھ ورسره پھ سم
امرنتا چې .

ھ الس یې پخپل خبره شوه نو 
.اور کې وسٻزلو

.
دی د قدرت .ارکٻاخوا

ھ پ
تھ یې اجازه بویندو ډیو ارکٻخپل پالر.امر بھ یې وکړو

اورسال د ده پھ .
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.کارونو د شرم 
سره جنسي اړیکې صوفیھ ده 

د ده مخھ ھغھ .ور یې وزیږٻدهجوړې کړې او یوه ل
بندهوخت 

وخوړه او د محافظھ کار پوځ یو وارې بیا مکونډو 
.ونیولو

نویو چار واکو ورتھ د مرګ سزا ډیو ونیول شو او ارکٻ
چار ماري کیدو نو ھ کومھ ورځ چې ھغھپ.اعالن کړه

نھ وړاندې د ده 
نوم ده وویل چې د ماشومې لور.

او دې اورسال شي او کھ د صوفیھ بل ماشوم وزیږٻدو 
.ډیو نوم ورکړې شيھغھ ھلک و نو ورتھ د حوسې ارکٻ

او 
.خپلو کې روغھ وکړهدواړو غاړو پ

اورسال د ده لیدو لپاره بندي .یې الس تړلي راوستل
خانې تھ والړه او وې لیدل چې ھغھ د وړاندې نھ ھم 

.ده تھ ھم د مرګ سزا ورکړې شوې وه.وو
ډگرمن آریلیانو

د ھغھ رایاد شول چې یو وژنې ) لپاره والړ و. 
د بنجارو پھ 
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خٻمھ کې 
ھغھ کسان چې .

پاره پھ لیکھ کې والړو و، ز کولو لډ
د ده مشر ورور دی یې پ

.حوسې ارکٻ
لھ 

ھم ھغھ کسان د بویندا بیا اریلیانو .وژلو یې ډډه وکړه
دا د .لپاره ووتلھ کړسره مل

.٣٢اریلیانو 
ھ سر کې دوي پ

خو ھغھ پھ دې ناھیلې نشو .کلکھ یې د ده غندنھ وکړه
نومې سیمھ د دوي الس تھ ورغلھ "ھریوھاچ"او کلھ چې 

.
د حوسې بویندا او د اورسال 

خو .کلې وکړو
.

.بھ زوره نیولې وه، پھ مرموزو حاالتو کې ووژل شو

د ده مٻرمنې ربیکا خپل .بل چا ورباندې ډز کړی و

.
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بویندا ھم د مرګ سره مخ 
دا .

چا یدل خو کھ د اندازې نھ زیات ج لپاره کارالدارو د ع
ھغھ .انیو کې وژلې شوثیې یو اس کارولې نو 

کلھ چې دی پھ ناروغھ حالت کې .ژوندې پاتې شو

د 
.

راتھ لپاره مال وتړلھ چې د ھیواد پھ 
ھ .وو

.والړوترې 
خو ھغې جٻرینالډو

.کولېیې نشوهتھ د زړه خبره 
خو کلھ .چې دوي واده وکړياو پھ زړه کې ارمان و

رنتا ھم ھغسې چې ھغھ ورتھ د واده وړاندیز وکړو نو ام
لډو جٻرینا.کرٻسپي تھ یې کړې وانکار وکړو لکھ چې

نو پھ چې دا ورسره خوشالھ وي ورباندې
.د واده خبره نھ مني

رسال تھ یوه 
یې ډٻر بھ 
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سال خپل مٻړه د ونې نھ راخالص کړو اور.مړ شيژر 
تولھ ورځ بھ دهھلتھ .او دن
غھ سړي د روح سره خبرې کوي چې د ھ
مړ شو او پھ .وژلې ویې 

.ھم وریدل

ریناتچې د پیالر 
کٻږي، رالوې ې د ده اما دا ھلک امرنتا، چ.ورسیدو

.ٻر د نږدې والي احساس لريکړي و او د ھغې سره ډ

.ساتي چې ھلک بې الرې نشي
ھغھ .لھ یې وکړه

چې د لبرال او د تھ راغلې ومکونډو وخت د ده پالر

.و
والړ شي او کلھ چې روانٻدو نو زوې ھم ورسره مل 

.شو
ت د اریلیانو د وتلو سره پھ مکونډو کې د خلکو حال

دا د محافظھ .ٻل شوه
راکوٻل "هکار

"مونکاده
.
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د حوسې او اورسال بویندا پھ کور بھ 
ې پھ راتلو
دوي بھ د مسیحیت د بپتسمې (پھ دین .

کې د وردننھ کیدو رسم) لپاره راتلل او ان تر دې چې 
من اریلیانو ھغھ .

اوالدونھ وو چې د بٻال
.ده د جنسي اړیکو پھ نتیجھ کې زیږٻدلي وو

ھ یو وړوکي یلیانو نومیدل او اورسال پانان ار
ور نوم لیکلو 

د ډ.نو پٻدا یې کړيچې کلھ یې زوې راشي
اریلیانو سره چې کوم زوې اریلیانو حوسې تللې و، پھ 

""
ډ کړې و چې د امرنتا .راغلو

ورسیدو نو ھغھ چې کور تھ را.سره بھ واده کوي
خپلې اماامرنتا پوھھ شوه او خبردارې یې ورکړو چې د 

.
ژوند پٻل کړو چې 

.کې ساتلېجنسي اړی
.عسکر لھ خوا ووژل شومحافظھ کاردی د یو 

ده د خپل مشر ورور ارکیډیو .د ده الس تھ ورغلو
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چې د خلکو وکړېاورسال ورتھ مینت زارۍ.واخیستې
د خپل بیا 

خو اریلیانو ورتھ وویل.ٻر کارونھ کړي وولپاره یې ډ
ھغھ .

چې پایلې یې د مکونډو 
نھ ھغھ یې توقع ر او اریلیانو لپاره داسې وې چې 

.لرلھ

باور او ھیلھ د السھ ورکړې و او داسې فکر یې کاو چې 
دوي تھ جوتھ شوه چ.

ھم ھغسې خاین او بې 
ٻر اغٻز کړې و او ھغھ لھ خو پھ اریلیانو یې ډ.و

ورځ تر بلھ ھغھ پھ عجیبھ کارونو سر .
پالر پھ .شو

د خپل پوځ پھ .ھیرٻدو مرض ورتھ پٻدا شوشان د 

ھ د خلکو نھ دومره وٻزاره شو ھغ.کې غرق ناست و

.
ھغھ ھوډ .ورکړې وهولې وال تھ یې د مرګ سزا 

تر 
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د تر دې وخت ھغھ د ھیچا سره .ي
ھم یې 

ھغھ د خپل ژوند اخر .کس پھ شان اوسٻدو
ن د 

خپل پاتې ژوند د وړو او شو
.بھ جوړولو تٻر کړوفلزي مھیانو 

درې اوالدونھ وٻم حوسې ارکیډیود د
زیږٻدلې وو چې رمیدیوس 

.
د کٻلې پھ باغونو یوې امریکاي

بیا ډٻر کې پھ لوې شمٻر خلک کار تھ رابلل او د کولم
دوي تھ بھ یې .

دا .معاش ورکوو
مزدوران بھ پھ بد حال اوسیدل او د درملنې چاره یې نھ 

ھ کار بوخت و او لیدل یې چې د .کیده
خپلودوي بھ .

ٻزاره شول چې برې کولې او اخر دومره وکې سره خ

.وکړه

.
درې او و د مشین دارو ډزې یې پرې پٻل کړېشول ن

سی.زره مزدوران ووژل شول
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دی د اعتصاب .و چې لھ دې ډزو ژوندی پاتې شو

.

.وړل

ھیچا د ده بھ خبره باور نھ کوو او د .نھ خبر نھ وو
حکومت خبره یې منلھ چې د مزدورانو اعتصاب پھ امن 

.پاې تھ ورسیدو
.خپلو خپلو کورونو تھ تللي و

.والړل او د کٻلو پھ باغونو کار بند شوامریکا تھبٻرتھ 

خو واده 
.ډٻره مذھبي وه

د فرنانډ یوه لور مي.دی 
.نومیدلو زوی حوسې ارکٻډیو (درٻم) مي ا
مي یو میخانیک ماریشیو بابیلونیا سره مینھ پٻدا د مي

شوه او کلھ چې پالر یې خبر شو نو یوه شپھ پھ ھغھ یې 
بیا یې خپلھ .

ې د راھبانو یو کلیسا تھ مي پھ بٻړۍ کلور مي
کال وروستو د مسیحي دین یوه راھبھ .ورواستولھ
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دا د مي.ھم ورسره وراغلھ چې یو ماشوممکونډو تھ 
.مي ناجایز اوالد و چې اریلیاینو(دوٻم) نومیدو

بیا ھم دی د فرنانډه د کشرې لور امرنتا .خوښ نھ و
اورسال سره 

.دوي خبر نھ و چې د.پٻدا شوه

.زیاتې برخې یا اوبو یوړې او یا وراستھ شول
د حوسې کونډه اورسال مړه شوه او ورپسې د بوینده د 
.

انو پھ کور کې امرنتا اورسال بلجیم تھ والړه او دوٻم اریلی
.

ھم ھغوي کې یو کس د ده د پٻسو لپاره حوسې .تیراو
.ووژلو

امرنتا اورسال د یو پیلوټ سره واده وکړو او بٻرتھ 
مٻړه خبر شو چې خو یوه ورځ د ده.مکونډو تھ راغلھ

د اریلیانو مینھ .بٻرتھ والړو

نو بیا ھم خبره نھ کلھ چې امرنتا حاملھ شوه .خرابٻدو و
د .لېوه چې د خپل وراره سره یې جنسي اړیکې لر

ماشوم د خو ماشوم د زیږٻدو پر وخت امرنتا مړه شوه
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شرې ھغھ وخت د م.یو سر کوزي پھ شان 

ھ دې ویرې ھغې خپل ھم ل.
.

واشینې شو چې خپل غم یې پھ اریلیانو پھ دې دومره خ
کلھ چې دی د نشې .

حالت نھ راووتلو نو ورتھ ماشوم رایاد شو خو تر ھغې 

.خوړلې و

ملکیداس ورتھ ورکړې ھغھ زړې صحیفې وموندلې چې 
لیکنھ ھغھ دا.هاو ورباندې سانسکرت ژبھ لیکلې ووې

ھ دې پ.
کې د حوسې د ونې سره و تړل کیدو نھ واخلې تر 

.اوسني ماشوم پھ اړه ھم لیکلي وو چې مٻږو خوړلې و
غلھ نو 

پھ دې طوفان کې 
.ھغھ ھم ورک شول

.پاک نھ 

پاې
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