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. هغه په صفت نه وی کارولی وړلوبغا ېدرج ېمید درپه وړاندې  يړس پر ځان باورلرونکيما باېد د میک کانر په شان 

  هډډ  ېتنښغومؤدبې  له    يړس  ویاړلي  وهیبه د    چینتوویچ  ېچفکر نکوي    ،لیوو  یې  کلکهاو په    پر شا تکیه وکړه  غوسه

له ، او ړلمعلومات ورک ډلن ه ړاتل په ا ړیوالد نې سره سم، تنښغو ته د ده لههغه  ما . او دی به دا کار سمبال کړي يړوک

روله ناصبرۍ یې په چینتوویچ پسې  بې کنټپه  ،  خوشې کړه  ییپروا  ېبتخته په  د شطرنج    ږزمو   ې وروسته یې سمدالسههغ

خاوند دا سړی یو څه    و مټود دومره پراخته بیا دا احساس راپېدا شو، کله چې    . ماد بېړۍ د عرشې دهلیز ته ورودانګل

  وغواړي نو نور تم کېدای نشي.

چې  او وه مې لیدل راستون شو رتهیوروسته ب  قویلسو دق له کانرک یمهېجاني توګه سترګې په الرې وم. په هغه ته زه 

 زیات خوشحال نه معلومېږي. 

 «ښه، نو څه یې وه وېل؟»پوښتنه مې ترینه وکړه، 

  لیو ېموه ته وراو  ورپېژندلو انځ. ما خپل ینه د ړیسستا خبره سمه وه. چندان »هغه لږ څه په غوسه راته وویل، 

لوبه  هم وخته  هود شطرنج یسره ټولو  ږموله که وواېم هغه ته  هړوک هڅما هرانکړو. الس هم نه  ی. هغه حتېم وکڅ ېچ

هماغسې بې حرکته پاتې شو او بخښنه یې  . خو هغه وي  ړایولوی یو   موږ ټولو ته څومره په بېړۍ کېنو دا به  يړوک

  له ېک دوږسفر په او د هګ تو يګړانځپه لري کوم چې هغه  تونهیقراردادي مکلف ېاندړپرو ټاجن وغوښته، دا چې د خپل

 .«دی الرهډ وسځدوه سوه پن هږترلږل او د یوې لوبې ارزښت یې. کويلوبو منع  اړیو

  نو هښ .ويکاروبار  ورګټ دومره خوځول به  دانوته د  و خانون یسپ خهڅ وله تور ېچسوچ نه کاوه  کلهیڅ ما ه»ما وخندل. 

 .«رخصت ترینه اخیستی وي مؤدبانه توګهپه هماغه اندازه هم به تاسو  ېچ هیله مند ېم

څکولو په  ټرګ . دلته د سټاکل شوی دی ېبج ېدر نی سبا ماسپخ ې وختلوب »دجدي و.  ولډ ړک کانر په بشپیم خو

 « .په آسانۍ به مات نه شو ېچ هیله مند ېم. کوټه کې

 «پنځوس ډالر ومنل؟څه مو ووېل؟ تاسو له هغه سره دوه سوه »ما په اندېښمنه توګه ورته ووېل:  

  ما نو موجود وای   رټاکډ  ونوښد غاپه تصادفي توګه  ېک بېړۍ او په  لرالیدرد  ښغا ما دکه  ده هغه دنده ده.  ولې نه؟ دا»

هر  په    حق لري چې لوړ نرخ وټاکي؛  ړیسهغه  وباسي.  توګه   اړیوپه   ښزما غا  د یبا  ېچ  نه وای کړې  تنهښغو  ترینه دابه  

 وي هغومره  انهښرو  هرڅومره چې یوه معامله:  زما په آنددي. او  غوره کارپوهان له ټولو غوره سوداګران    ېک  مسلک

شي او په و  راباندېخوا رحم  ه  ل  چینتوویچ  اغليښد    ېچ  یاځپر  ېد د  ړم،ورک  ېسینغدي پ  ېچترجیح ورکوم  . زه  ده  هښ

په  او    زیاتې پېسې باېللي دي  الروډ  وسځشپه له دوه سوه پن  وهیپه  مې    ېپه کلب ک  ږ. زموې ترینه شکرګزار وه اوسم ک  یپا

له د    ېچ  هدخبره نه    شرمد  لپاره    وړلوبغا  <ېدرج  ېمیدر>  . دلوبه هم نده کړېاتل سره    والړیکوم ن  دې لړ کې مې 

 «مات شي.خوا ه ل چینتوویچ

  ومره څ  پر یوه ساده کلمه  <درېمې درجې لوبغاړي>پر ځان باورته مې د    میک کانرد    ې چ  له دې کبله خندا راغلهماته  

 ځانپالنې   بېځایه  ده لهد    نو ماکولو ته چمتو و،    هیدألپاره ت  لوبې  ېراندې ګهغه د    ېچخو څرنګه  .  سپکاوی کړی وژور  

په   ږ. موپېژندګلوي برابرولهسړي سره زما  ۍ د موخې لهزما د کنجکاو ې ک یپه پا ېچ ې ، کوملواعتراض نلر یڅسره ه

ړ،  خبر ورک  دي، د راتلونکې لوبې په اړه  يړشطرنج لوبغا  ښودلي وو چې د  یېمخه    د  ېته چ  ځو کسانوپن  ای  ولورڅتیا  ک ټچ

کم مزاحمت لپاره مو نه یوازې خپل میز، بلکه د هغه ترڅنګ میز هم د راتلونکې  لخوا د امکان تر حده د    الرویانواو د  

 زرف کړو.  سیالۍ لپاره ری

ته   کانرک  یم یاځ ینځمن اتل مخ تهشوه. البته د  حاضره توګه  ړهشوي وخت په بشپ ټاکلپه  لهډ ۍکوچن ږزمو ځبله ور

. کمولهساعت ته په کتلو توګه او په دوامداره  بلولوپه  وار یګ س قويد  پسېبل  ه اووی بېره هخپل ېو، چا چ یشو ګړیانځ

 پوره لس دقیقې ناوخته راغو. - د دې خبرې انتظار لرلو و پر بنسټسیکد  ريګ خپل ملد هم مخه  د ما -اتل  ړېوالن رګ م

داسې ښکارېدل چې د  . ړوته الخوا زیم درام آاو  کرارۍ. په وبخښلوورد ده راڅرګندېدنې ته لوړ وقار  خو دې کار هم
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ماته ارزښت نلري چې او   می  وکڅزه  ېچ یږیتاسو پوه»راته واېي:  ،ځان راوپېژني دې چې پرته له  هغه دا بې ادبي، 

 ېچ هګ نهغه ووېل، څر. د دانو تخنیکي سمبالونه پېل کړه بې پروایېمسلکي او په دې توګه یې په  «تاسو څوک یاست.

 ېچ يکو زیاندړو نوده، ن شونېله امله  د کمښت د تختولوبه د شطرنج  له څو کسانو سره په عین وخت ېک بېړۍدلته په 

 ږزمو ېچد دې لپاره ، به وروسته وکړو، او زیاته یې کړه چې له هر حرکتلوبه توګه  هپه ګډ ېاندړپرو دهد  ولټ ږمو

نو  ، ترسره کړوخپل حرکت  مو ېچ هرکلهشي.  ته الړ زیبل م به  ېک یپه پا کوټېد رامنځته نکړي، خنډ  ېک مشوروپه 

هغه د هر حرکت لپاره، که موږ بل  پر ګیالس ووهو. کاشوغه  دیباڅرنګه چې له بده مرغه پر مېز زنګ موجود ندی نو 

هر  د ده له  رڅینکو په وکو زده بې جرأتهد موږ  البته  ړو.وک زیاندړاعظمي وخت و وقیدق ولس مهالویش ونه غواړو، د

سې یې په داحرکت خپل مقابل  ؛کې تور رنګ ورپه برخه شو په ټاکنه ګد رنته  چینتوویچ. ړووک هوکړسره  زیاندړو

کړی و، په آرامه توګه یې تکیه   یې زیاندړو ېچ الړوته  یاهغه ځ تمېدو داو سمدالسه  ړو کترسره  حال کې چې والړ و

 وکړه او د یوې مجلې کتنه یې پېل کړه.

په   رسېدلې وای،ته  یپا دیبا ېچ هدیته ورس یپاهغسې  لوبه. وي چې د لوبې په اړه څه وواېم بې معنی خبره به

 پنځه، شپږ تنه نړېوال اتلد شطرنج  ېوه چخبره   ایرانتیح د لږېسره. دا  ېمات ړېبشپ له ږزموکې   حرکت شتمیلوروڅ

 غښتلې موږ ټولو ته ځورونکې خبره د چینتوویچ له خوا د هغې ؛په آسانۍ مات کړل يړغالوب نيځنمنیمه   ای نيځنم

 ږموله ، لنډه کتنه کوله ېوازظاهراً تختې ته ی هرځل . هغهټول یې په آسانۍ پرې مات کړو موږ ېوه چې څرګندونه الر

  توګهارادي ریپه غ دې بې باکه چلندد ده ، او یو دانې وګیپخپله د لر  ږمو ېلکه چبلې خواته په آرامه کتل، داسې  څخه ئی

  وی کهزما په آند . بې له دې چې ورته وګوري، یوه ټوټه خوراک وراچوي ته،سپي  د هغه چا چلند رایاداوه چې وحشي

خوشحال   ېکلم مهربانې په یوه مو ای راواړوي اوته  یې شول زموږ پام زموږ غلطیو  ی کوالاحساس یې لرالی، نو  هڅ

بلکه له هغې ،  کلمه خبره ونکړه هوی نیماشدې ناانسان شطرنج  هم د وروسته دویته رس یپاله  ېد لوب یحت رګ . ميړک

حرکته ودرېد، داسې لکه چې څوک غواړي له ده څخه د دوهمې د میز مخې ته بې  ،« مات»  وروسته چې وه یې وېل

زه له خپل ځایه پورته شوی وم تر څو په بې وسه توګه د بې رحمۍ په وړاندې په خپل حرکت  . لوبې غوښتنه وکړي

له  . پر دې مهال مېښکاره کړم چې د ډالرو پر دې معاملې لږترلږه زموږ د پېژندګلوۍ خوشحالي پای ته رسېدلې ده

   »د غچ اخستنې لوبه غواړم!« ګه د میک کارنر غلی غږ چې په غوسه یې کړم، واورېد:څن

مؤدب سړي په څېر نه، بلکه له سوک    وهید    ېک  ېبیش  ېپه د  کانرک  یم  ېک  قتی؛ په حقکړم  رانیح  ږغدې    ونکيګ نن  د

یوازې د    ابد چلند و او ی  چینتوویچ  علت یې زموږ په وړاندې د  دا چې.  دهکاریښ  روهلو مخکې، د یوه سوکوهونکي په څی

مخ یې د تندي تر و.    یبدل شو  ولډ  ړپه بشپ  عتیطب  کانرک  یپه هر حال، د م  راپارېدونکې ځانپالنه وه، خو  هغه جسمي

ې په څرګنده توګه خولې پر،  رااوچت شوي و  له املهفشار    بدن له ننهد    د پوزې سوري یې  وېښتانو پورې سور اوښتی و، 

د هغه  . ما  او د تروشو شونډو یوه څنډه یې د مخکې راوتلې زنې څخه په جګړه ایزه توګه مخکې راوتلې وهروانې وې  را

الندې تر خپلې ولکې    زی م  رپ  یټد رول  ېوازانسانان ی  ې ، کوم چبې قابو مینه او شوق ولیدلپه ناآرامۍ  په سترګو کې  

وروسته، دانه د پام وړ رنګ خونې کې   پېسو اېښودلو  چندهدوه    هم، هر ځل لهلپاره    لځاووم    ای  مږد شپ  کله چې،  راولي

 وڅ، تريړلوبه وک  سختدریځه لېوال به د چینچتوویچ په وړاندې تر هغهدا    ېچ  دمیپوه  ېک  ېبیش  ې په دزه  .  ونه درېږي

لوبو    که چینتوویچ.  وباېلي، آن که خپله ټوله شتمني هم  که په یو او یا دوه چنده پېسو هم وي  ،يګټلوبه و  لځ  وی  هږترلږل  ېچ

ته تر  رسیآ بونیس به خهڅ  هله هغ ېچ يکان وموند وی سرو زرود په وجود کې ک کانر یم د نو هغه به  ړو،دوام ورکته 

 شي.  وګټالی الرهډزره  وڅ رسېدو

  هلوب  و دانوتور  نو ښاغلي په به  ړئ، اوس  مهرباني وک»  :ړ ورک  وابځ  ۍنرمپه  چینتوویچ د کوم احساس له څرګندونې پرته  

 «.يکو

  توده کړې ، بلکه  ډله نه یوازې لویه کړې وه  ږزمو  کسانو  ځینې کنجکاوو   ېچ  ېده  ، پرته لبل شان نه وهدوهمه لوبه هم  

؛ ما د شطرنج دانې ګټلو ته راوپاروي  هارادپه خپله    يړغوا  ېلکه چ  تختې ته کتل   دقتنر دومره په  اک کی. م وههم  یې  

غږ ایستلو لپاره د زرو ډالرو قربانۍ ورکولو ته هم   «مات»آرام سیال په وړاندې له خوښۍ د  د خپل    ېچ  کاوهاحساس  

د هر حرکت په اړه مو په احساساتي توګه   هغه سرسخت هیجان پر موږ هم اغېز وکړو.د    د تعجب خبره دا ده چې  چمتو و.

چینتوویچ  منع کولو چې    کړ وکړو، یو او بلبحث کولو او په وروستۍ شېبې کې مو، مخکې له دې چې له یوه او بل سره هو

د شطرنج د دانو   ېچ  موږ دې ته حېران وو  .وو  دليیاوولسم حرکت ته رس  ي توګهجی. په تدره وکړوته مېز ته د راتلو اشار

  cپر دې توانېدلي وو چې د    ېچ  کهځ   ښکارېده،  وریو حالت رامنځته شوی و چې په حېرانوونکې توګه زموږ لپاره ګټ

  و څتر خانې ته خوځولی وای، c1؛ هغه مو باېد یوازې پاتې وهخانه یوه بله خانې ورسوو، چې تر پاېه  c2ده تر کرښې پیا

  ګډهپه    ؛ېنې احساس نه کولوهوساد    ولډ  ړپه بشپ  خهڅفرصت    ندګرڅ  رډی  ېله د  ږمو  ې. البته چ وزیر جوړ کړو  ېنو  وی

روښانه    دا چې هغه به دااو ګڼې    و  ړې ترالسه ک  خهڅ  چینتوویچ   له  ظاهراً   ږمو  ېچ  برالسیهغه    چې  من ووشک   هګتو

سره له ګډ لټون او خبرو   رګ مپه چنګک کې یوه دانه وي.    ولویته د کب ن  ږمو  ولډپه قصدي باېد  ،  نه وي لیدلی  تیوضع

له پای ته رسېدو لږه موده مخکې.  مو پټ دام ونشو موندالی  اترو چې د   پرېکړه وکړه  بالخره مو د ټاکل شوي وخت 

د هغه الس پر پیاده الس ووهلو ترڅو هغه آخرې خانې ته وخوځوي. پر دې مهال یو چا ک کانر  یمحرکت جرأت وکړو. 

 «!دا کار مه کوئلپاره!  ید خدا»: په غلې او جدي توګه یې پسپسی ورته وکړو  توګه ونیولو او ياپڅپه نا
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مخ   نري او برجسته  ې دچ   نږدې پنځه څلوېښت کلن سړی بهښایي چې دا  .  ړلوواورمخ    توګهارادي    ر یپه غ  وولټ   ږمو

بېړۍ د ګرځېدو په ځای کې ځانه جلب کړې  د    یې زما پاملرنه له دې مخکې  عجیب او نږدې د تباشیرو په شان سپینوالي

کله چې  .  ی وولړته ا  ېستونزخپل ټول پام خپلې    ږمو  ېچزموږ خواته راغلی و    هغه مهال  ې،ک  قویدق  و څ  وی ، په وروستوه

 یې پام شو چې موږ د ده خواته ګورو، په چټکه توګه یې زیاته کړه: 

به یې فیل پر   . تاسوپه خانې کې وخوري  c1فیل د    ریې سمدالسه پ، نو هغه به  یو وزیر جوړ کړوتاسو همدا اوس    که»

  پر خپل که تاسو  آن، او تهدیدويد تاسو رخ ، خانې ته خوځويd7 کې خپل آزاد پیاده وخت  دېپه   خو هغه. آس وخورئ

ً بی. دا تقرمات کېږئوروسته    حرکتونوتر لسو    خهڅاو له نهو    لوبه باېلئ،  ووایاست  آس کشت هم ترکیب  ورته    د دانو هغه    ا

 «الیشین د بوګولیوبوف په وړاندې د پیستیان په لویه سیالۍ کې رامنځته کړی و. ېککال  ۱۹۲۲په  ېچ دی

نازل شوې پرښتېتې دې  له جنت څخه    له موږ ټولو سره یېاو    د شطرنج له دانې لیرې کړوخپل الس    ایرانت یکانر په ح  مک

د  یحت آن، لوبغاړی ويمسلکي  هدرج ړۍلوم دیبا نهه حرکته د مخه مات سنجش کړي،  چا چې کوالی شول وی. ته وکتل

 ې ک  بهیش  یوه حساسه  ېپه داس   او  دلیرارس  اپيڅاو د هغه نا  لوسفر کوبه یې  ته    ۍالیورته س  ېچیو سیال  لپاره    ۍاتلول

 .بیا آرام شولونر اک کیمبڼه لرله. له ټولو د مخه  السوهنه یوه له باور بهر

  «؟راکوئمشوره  هڅتاسو »په هیجاني توګه یې په پسپسي ورته وویل: 

کوئ، بلکه په لومړي سر کې په شا تګ وکړئ! د ټولو د مخه پاچا له ګواښمنې کرښې ه  سمدالسه مخ پر وړاندې حرکت م»

خانې ته وخوځوئ. ښاېي چې هغه به بیا خپل برید له بلې څنډې پېل کړي. تاسو د دې په وړاندې    h7یې     g8راوباسئ او له  

ي، یو پیاده او خپل برالسی له السه  ته د فیل په خوځولو، دفاع وکړئ. دا کار هغه دوه حرکته په شا اچو  c4نه    c8له  

ورکوي. په دې حالت کې یو آزاد پیاده د بل آزاد پیاده په وړاندې درېږي، او که تاسو خپله لوبه په دفاعي توګه مخ په  

 « وړاندې بوتله، نو لوبه به مساوي شي. له دې زیات کوم بل شی نشئ ترالسه کوالی.

ده د سنجولو له چټکتیوالي کم نه و، مغشوشونکی و. داسې ښکارېدل لکه چې  موږ بیا هم حېران شولو. د هغه دقت چې د  

حرکتونه له یوه چاپ شوي کتاب لولي. په هر حال، موږ ته دا ناڅاپي فرصت ترالسه شوی و چې د نړېوال اتل په وړاندې 

 الی شي تختې ته وگوري. یوه لوبه په جادویي توګه مساوي پای ته ورسوو. په ګډه سره یوې خواته شولو، ترڅو هغه وکو

 « خانې ته بوزم؟ h7خانې نه  g8پاچا له »کانر بیاهم وپوښتل:  میک

 « هو! مهمه دا ده چې تر شا حرکت وکړئ!»

کولو. چینتوویچ په خپلو بې پروا گامونو زموږ د مېز خواته راغو او په یوه  د ده خبره ومنله او ګیالس یې وټ   میک کانر 

ته وخوځولو، دقیقاً هماغسې چې    h4څخه    h2نظر یې زموږ متقابل حرکت وسنجولو. بیا یې پیاده د پاچا په جناح کې له  

 زموږ ناشناس مرستندوی یې وړاندوېنه کړې وه. او دې سړي بیا هم په پسسي ووېل:

ته، هغه باېد لومړی خپل پیاده تر پوښښ الندې ونیسي. خو دا کار به    c4څخه    c8ې کړه، رخ مخکې کړه، له  رخ مخک »

خانې   e5څخه    d3هغه ته کومه مرسته ونکړي! تاسو خپل آس، بې له دې چې د ده د آزاد پیاده په فکر کې وه اوسېږی، له  

 «ته وخوځوی او په دې توګه توازن رامنځته کېږي. د دفاع پر ځای، ټول فشار مخ پروړاندې واچوئ!

موږ د هغه په مطلب نه پوهېدو. زموږ لپاره، په هغه څه پوهېدل چې راته ویل یې، ګران کار و. خو کله چې میک کانر د 

یې کول چې ورته ویل یې. موږ بیاهم ګیالس وټکولو    هغه تر اغېز الندې راغو، نو بې له دې چې سوچ وکړي، هغه څه

ترڅو چینتوویچ ځانته راوغواړو. هغه د لومړي ځل لپاره په چټکۍ د حرکت لپاره پرېکړه ونکړه، بلکه په هېجاني توګه 

نه باڼه یې په غېرارادي توګه سره راغونډ شول. بیا یې عېن حرکت وکړو چې ناشناس سړي یې وړاندوې  یې تختې ته وکتل.

او ناڅاپي پېښه رامنځته شوه.  له دې چې بېرته الړ شي یوه نوې  د تلو لپاره یې مخ وګرځاوه. خو مخکې  او  کړې وه 

چینتوویچ خپلې سترګې لوړې کړې او موږ ته یې وکتل؛ داسې ښکارېدل لکه غواړي پوه شي چې چا د ده په وړاندې په  

 یو ځلي توګه دا ډول مقاومت ښکاره کړی دی.

بې وروسته زموږ هېجان بېحده زیات شو. تر دې مودې مو بې له جدي هیله مندۍ لوبه کوله، خو اوس مو د  له دې شې

چینتوویچ ساړه غرور ته د ماتې ورکونې سوچ په ټولو رګونو کې د تبې ولولې رامنځته کړې. نوي ملګري مو د نوي 

مې چې کاشوغه پر ګیالس وهله ګوتې مې    کله  -حرکت امر کړی و او موږ وکوالی شول چینتوویچ ځانته راوغواړو  

لړزیدلې. دا مهال مو لومړی بری ترالسه کړو. چینتوویچ، چې تر اوسه یې په والړه لوبه کوله، زړه نازړه و او باالخره  

ورو او په ستونزمنه توګه کیناست؛ او په دې توګه زموږ او د ده ترمنځ له جسمي پلوه د لوړ او ټیټ توپیر چې تر دې  

پورې موجود و، له منځه الړو. موږ هغه دې ته مجبور کړی و چې لږترلږه له مکاني لحاضه له موږ سره په یوه  مودې  

پوړ کې کیني. زیاد سوچ یې وواهه، سترګې یې بې حرکته پر تختې نښتې وې، داسې چې نور یې چا د تورو بڼو الندې د  

وله ورو ورو خالصه شوله چې ګرد مخ ته یې یوه احمقانه سترګو غوټي نشوای لیدالی او د سخت فکر کولو پر مهال یې خ 

بڼه ورکړه. چینتوویچ څو دقیقې سوچ وواهه، له هغې وروسته یې خپل حرکت ترسره کړو او له ځایه اوچت شو. پر دې  

 مهال زموږ ملګري په پسپسي راته وویل:

، هرومرو تبادله رامنځته کړی، بیا به  ځنډونکی حرکت! ښه کار وشو! خو مه پرې غولېږی! تبادلې ته یې مجبور کړی»

 «نو لوبه مساوي شي او هیڅ قدرت به ونشي کړای چې مرسته ورسره وکړي.
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

میک کانر هغه څه وکړل چې ورته وه یې وېل. په نورو حرکتونو کې د دواړو ترمنځ دانې آخوا او داخوا شولې بې له دې  

چې موږ پې پوه شو. اوس نو موږ پر لیدونکو بدل شوي و. چینتوویچ له څه ناڅه اوه حرکتونو وروسته سترګې پورته  

 « مساوي.»کړې او وه یې وېل: 

څپو غږ، له سالون څخه د راډیوغږ، د  د  په یوځلي توګه کوالی شول    ه چوپتیا خپره شوه. سړيد یوې شېبې لپاره کامل

موږ ټولو  .  تېرېدو سوریوله    وی کړد ک  ېچ  غږ واوري  وځښت ښکلي  او  نرم د  باد  هر ګام غږ او د  د    ګرځېدو له دهلېز څخه

ناشناس سړي   دې ېچوو  رانیحدې ناشونې خبرې ته  ولټ  ږ، او موپېښه رامنځته شوې وه ياپڅنا هرډی سا بنده کړې وه.

په   و، تر شا شو او بنده شوې سا یېلړوخو  کانټ  کانرک  یم  په نیمه باېللې لوبه کې پر نړېوال اتل عملي کړه.  خپله اراده

راته    ېداسد وروستیو حرکتونو په لړ کې  .  چینتوویچ ته کتلما  کلمې په غږ له شونډو رابهر شوه.    «!اه»  توګه دآرامه  

ظاهراً بې تفاوته توګه بې . په خو هغه پوهېدو چې څنګه ځان کنټرول کړي. تی وښیې لږ څه سپین او ګرن ېچ ښکارېدل

 :یې په آرامه توګه وپوښتل ېوازی په داسې حال کې چې دانې یې له تختې ایسته کړې، شو او ېپات خوځښته

 « لوبه کول هم غواړي؟ښاغلي یوه بله »

ته   کانرک ی مپه دې لړ کې یې   ېخبره دا وه چ هبیعج رګ . م هړوکیوازې د خپل کاروبار او له مسلکي پلوه  تنهښپودا هغه 

هماغسې چې یو آس یو نوی،  .  زموږ ژغورونکي خواته ورجګې کړې  ولډ  میاو مستقسترګې یې په ځیر    بلکه،  ونه کتل

حرکتونو    ویپه وروست  الیاصلي سخپل    دیباهم    ، هغهله مخې پېژنې  وطې کیناستنېیو غوره سپور پر خپل زین د مضب

خو مخکې له دې  .  ځیر شولو  د ناشناس سړي خواتهاو    ړېک  بی تعق  ګېد هغه ستر  ولډ  م یمستق  ریپه غ  ږوي. مو  یژندلیپ

 :هیجان پر بنسټ ورته ووېلد خپل له هیلو او بریا ډک  کانرک ی م چې دا سړی د ځواب ورکولو په اړه سوچ وکړي،

 «روښانه خبره ده! خو اوس باېد تاسو د هغه په وړاندې یوازې لوبه وکړئ! تاسو یوازې د جینتوویچ په وړاندی!»

د شطرنج له دانو پاکې شوې    ایرانت یهم په حیې    ال  ګېترس  ېچ  ناشناس سړي.  لشو  یښپ  خو دا مهال په ناڅاپي توګه یو څه

وه   تې وې اوښدې خبرې ته یې پام راواوخت چې د ټولو سترګې ده ته او  ېچ  کهټکان وخوړلو، ځ،  تختې ته ځیرې وې

 . بڼه ناآرامه شوه. د هغه ی دیمخاطب شو ایوالتیل یې لیدل چې په زیاته

له پنځه  نه   کلونو،زه له شلو  ...    دا کار نشم کولیده ... زه  ناشونې خبره    بالکلدا  »ښکاره او اندېښمنه توګه یې ووېل:    په

د   څومره بد کار مې وکړو چې   ېچ  ورمګ ناست... او ... او اوس زه    میته نه    ېمخ  شطرنج تختېد    ې سیراه  کلونو  ویشتو 

ً ی قی ... زه    بېځایه السوهنه وبخښئزما  هیله کوم چې  ...  وکړه  السوهنه  ېستاسو په لوبه کمې  پرته    اجازېتاسو له   نه    نا

مخک   .«وځورومتاسو  نور    مړغوا خپلې  ږمو  ېچ  ېده  ل  ېاو  شو  ایرانتیح  له  کوټې    ،رابهر  تللی  وتلله  او   .وی 

ناشونې خبره ده! بېخي ناشونې خبره ده    بالکلدا  »له شور ډک میک کانر میز پر سوک وواهه او په لوړ غږ یې ووېل:  

چې دې سړي به پنځه ویشت کاله د شطرنج لوبه نه وي کړي! هغه هر حرکت، هر مقابل خوځښت شپږ حرکته مخکې  

 «همداسې نه ده؟ -سنجولو. دا کار سړی په آسانۍ نشي ترسره کوالی. دا بیخي ناممکنه ده 

بې اختیاره توګه د چینچوویچ خواته واړولو. خو نړېوال اتل آرام پاتې میک کارنر د روستۍ پوښتنې پر مهال خپل مخ په  

 شو.

زه نشم کولی په دې هکله کوم نظر څرګند کړم. په هر حال، دې ښاغلي په عجیبه او جالبه توګه لوبه وکړه؛ ما له همدې  »

 مسلکي بڼه یې زیاته کړه:  هغه پر دې مهال له خپل ځایه اوچت شو او په خپله «کبله په عمدي توګه یو چانس ورکړو.

 « که ښاغلی او یا ښاغلي غواړي چې سبا یوه بله لوبه هم وکړي، نو سبا له درو بجو ورسته ستاسو په خدمت کې یم.»

مسکا ونشوه نیوالی. ټول پوهېدو چې چینتوویچ په هیڅ وجه د سخاوت له مخې زموږ مرستندوی ته کوم  موږ خپله پټه

له دې سره د دا شان نه   چانس ندی ورکړی او د ده دا خبره د ده د ناکامۍ د پټولو لپاره له یوې ساده بهانې بل څه نه و.

سپکاوي د کتنې په اړه زموږ لېوالتیا هم هغومره زیاته شوه. په ناڅاپي توګه پر موږ، د نړۍ سوله د ماتېدونکي غرور 

ایزو، آرامو وګړو، د مبارزې یوې وحشي او ځانپالې روحیې ولکه وکړه، ځکه چې په سمندر کې په دې بېړۍ کې د 

الرې په ټوله نړۍ کې خپور شي، په نړېوال اتل لقب د له السه ورکونې سوچ او دا چې دا خبر به د تلګراف له 

ننګوونکې توګه راپارولو. بله خبره چې موږ یې ځان ته راګاللي وو د هغه پټ راز جذابیت و چې زموږ له ژغورونکي 

څخه د هغه د السوهنې پر مهال، په حساسو شېبو کې رامنځته شو. د دې ترڅنګه زموږ لپاره د هغه د کابو وېروونکې  

ډېر پام وړ و. دا ناشناس سړی څوک و؟  د بت باور ترمنځ، د یوه مسلکي انسان په وجود کې تضاد، تواضع او پر ځان ثا

آیا دلته د شطرنج یو تراوسه ناپېژندل شوی نابغه، په تصادفي توګه راڅرګند شوی و؟ آیا یوه نامتو اتل موږ ته د 

ټولو شونتیاوو په هیجاني توګه بحث وکړو،  ناڅرګندو الملونو له مخې خپل نوم له موږ څخه پټ ساتلی و؟ موږ پر دې 

پر ټولو شونو فرضییو مو خبرې وکړې، ترڅو د دې ناشناس سړي د معمایي شرمندوکۍ او بې جرأتۍ او د هغه د لوبې  

موږ ټولو پر یوه خبره ګډ نظر درلود: په هیڅ ډول باېد د یوې  حېرانوونکي او ښکاره هنر ترمنځ اړیکه رامنځته کړو.

ه لېدو سرغړونه ونکړو. موږ پرېکړه وکړه چې باېد پوره هڅه او هاند وکړو ترڅو زموږ مرستندوی بله نوې لوبې ل

ورځ د چینتوویچ په وړاندې لوبې ته حاضر شي. میک کانر د لوبې مادي تاوان په غاره اخستنې ته چمتووالی څرګند  

د هغه د وطندار په توګه، هغه ته زموږ د هیلې  کړ. دا سړی د بېړۍ خدمتگار د معلوماتو پر بنسټ له اتریش څخه و. نو

 رسولو دنده ماته راوسپارل شوه. 

 پای برخې  دوېمې د
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