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لپاره ژغور لپاره. د    ونکېپه دې سخت وخت کې یوه ناڅاپي پېښه رامنځته شوه چې زما  وه، لږترلږه د یوې مودې 
جوالی د میاشتې پای و. یوه تیاره او له ورېځو ډکه باراني ورځ وه. دا ورځ له ټولو جزئیاتو سره له دې کبله په دقیقه  

یاد ده، ځکه چې باران د هغه دهلیز د کړکیو پر شیشو لګېدلو چې زه یې ترېنه د تحقیق کوټې خواته تېرولم. په  توګه را
کوټې کې باېد تم شوای وای. سړی باېد تل، له هر تحقیق نه مخکې هلته تم شوای وای.   نۍ یق قاضي کوټې په مخک د تحق

دا تمول هم د هغوی یو تخنیک و. په لومړي سر کې به یې د سړي اعصاب، په نیمه شپه په راغوښتنې او په ناڅاپي  
ته چمتو کړی و، پر خپل ادراک او ارده به یې د مقاومت  توګه له کوټې رایستلو خرابول، او بیا به چې سړي ځان تحقیق  

له تحقیق څخه مخکې یو ساعت، دوه لپاره فشار اچولی و، نو سړی به یې په بې معنی او په عین وخت معقوله توګه  
  ۲۷تمېدو ته مجبورولو، ترڅو د سړي بدن ستړی او روح یې وېجاړ کړي. د جوالی د میاشتې د    ساعته، درې ساعته، 

کوټه کې په والړه تم وم.  نۍد پنجشنبې په دې ورځ یې په ځانګړې توګه زیات تم کړم. دوه ساعته د تحقیق په مخک   نېټې
کوټې کې، چېرې چې زه، بې له دې چې د کېناستلو   مخکنۍدا نېټه هم د یوه ټاکلي المل له امله زما په یاد ده، ځکه چې په  

جنتري ځوړنده وه. زه نشم کوالی تاسو ته تشریح کړم، چې چاپ شوو او  اجازه ولرم، دوه ساعته پر پخو والړ وم، یوه 
ته په څه ډول ځیر شوم. ما دا   <۲۷د جوالی >لیکل شوو ټکو ته د لوږې له امله، پر دېوال دې یوه عدد، دې کمو کلمو 

عین حال کې مې  کلمې په خپلو ماغزو وخوړلې. او بیاهم په انتظار دروازې ته ځیر وم چې کله به خالصېږي او په  
سوچ واهه چې د عقیدو دا مفتشین به دا ځل له ما څه پوښتي او پوهېدم چې له هغه څه پرته چې تیاري مې ورته نیولې  
ده، د کوم بل شي پوښتنه به رانه وکړي. خو سره له دې، د تمېدو او والړېدو دا زجر په عین وخت کې زما لپاره یو  

ما د کوټې په شان نه وه، لږ څه لویه وه، د یوه کړکي پرځای یې دوه کړکي  رحمت و، یو خوند، ځکه چې دا کوټه ز
چې ما په موجود و  لرل، بستره، د الس او مخ مینځلو تشت په کې موجود نه وو او نه هم د کړکي پر تمبه یو درز  

پرته وه او کیڼې    میلیونونو واره ورته کتلي و. د دروازې رنګ بل شان و، د دېوال مخې ته یوه بل شان آرامه څوکۍ
خواته د آرشیف یوه المارۍ والړه وه چې دوسیې او هم کوټ بندونه پکې موجود وو. پر کوټ بندونو درې یا څلور 
پوځي کوټونه ځوړند و، زما د شکنجه کوونکو کوټونه. ما بالخره په خپلو وږو سترګو نوي شیان ولېدل او زما سترګې 

. د دې کوټونو هرې ګونجې ته مې وکتل. د بېلګې په توګه مې یوه څاڅکي ته پام د دې شیانو پر ټولو جزئیاتو ونښلېدلې
ورواوښت چې د یوه کوټ له لمدې غاړې راځوړند و. سره له دې چې د تاسو لپاره به ډېره د خندا وړ خبره ښکاره شي،  

ي او یا به د جاذبې د قوې په  خو زه په یېځایه هېجان دې ته تم وم چې آیا دا څاڅکی به بالخره د ګونج پر مخ راتوی ش
وړاندې مقاومت وکړي او د زیاتې مودې لپاره به پر خپل ځای پاتې شي. هو، زه څو دقیقې دې څاڅکي ته، بې له دې  
چې سا وباسم، ځیر وم، داسې لکه چې زما ژوند ورسره تړلی وي. بالخره، کله چې څاڅکی ښکته وبهېدو، د کوټونو د 

. بیا مې د کوټونو غاړې له یوه او بل سره پرتله  کوټ  ته پر یوه، اته پر بل او لس پر درېمتڼیو شمېرل مې پېل کړل، ا
کړې. زما وږو سترګو دا ټول د خنداوړ او بې اهمیته کوچني شیان په دومره حرص لمس کړل، وه یې نازول او په غېږ  

شي ونښتې. وه مې ولېدل چې د یوه کوټ کې یې ونیول چې تشریح کوالی یې نشم. او په ناڅاپي توګه مې سترګي پر یوه  
مستطیل ډوله بڼې له مخې یوه شوم چې په د  جیب یو څه پړسېدلی و. ورنږدې شوم او فکر مې کاوه چې د پاړسوب  

پړسیدلي جېب کې څه شی پټ شوی دی: یو کتاب! زما زنګونونه په لړزېدو شول: یو کتاب! څلور میاشتې مې هیڅ یو 
چې سړی   ،یو نشه کوونکی او په عین مهال بې حسه کوونکی احساس و  لی او د کتاب تصورکتاب په الس کې نه و نیو

، د یوه کتاب کرښې، مخونه، پاڼې، په کومو کې چې سړی  کوالی شي څنګ پر څنګ لیکل شوی کلمې پکې وګوري
نور، نوي، پردي، فکر غلطوونکي سوچونه لوستالی، تعقیبوالی شي، خپلو ماغزو کې یې ساتالی شي. زما سترګي،  
لکه کوډي چې پرې شوي وي، دې واړه پاړسوب ته ځیرې شوې وې چې کتاب په جېب کې رامنځته کړی و. سترګې  

ته په داسې ګرمۍ ځیرې شوې وې، لکه چې وغواړي په کوټ کې پر خپل اور یو سورۍ وسوځوي. مې دې ساده ځای  
باالخره ما خپل حرص کنترول نشو کړای، په غیرارادي توګه مې ځان کوټ ته ورنږدې کړو. د ټوکر له شا پر کتاب  
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شم، ځان مې ورنږدې کړو.  الس وهنې زما اعصاب تر ګوتو پورې د اور په شان ګرم کړل. کابو، بې له دې چې پوه  
له نېکه مرغه ساتونکي زما تر یوه حده ځانګړي چلند ته پاملرنه ونکړه. ښایي چې هغه ته به طبیعي خبره ښکاره شوي 
وي چې سړی به له دوه ساعته والړېدو وروسته وغواړي لږڅه پر دېوال تکیه وکړي. بالخره کوټ ته ډېر نږدې والړ  

ه په شا کېښودل، ترڅو وکړای شم په پټه پر کوټ الس ووهم. ما د کوټ پر ټوکر الس وم او په عمدې توګه مې السون
یو    -پېدو  ړووهلو او په ریښتیا مې هم یو مستطیل ډوله شی حس کړو، یو شی چې د انعطاف وړ و او په غلې توګه ک

ار بریالی شي، او په خپله کتاب! یو کتاب! دې سوچ د یوه غشي په شان ولړزولم: دا کتاب غال کړه! ښایي چې پر دې ک
کوټه کې یې پټوالی شې او بیا کوالی شي هغه ولولې، ولولې، ولولې، بالخره بیاهم یو کتاب ولولې! دا سوچ ال زما سر  
ته نه و راننوتلی چې د سختو زهرو په شان یې عمل وکړو. په ناڅاپي توګه مې په غوږونو کې بنګا جوړه شوه او زړه 

نه مې د کنګل په شان ساړه شول او له ولکې مې ووتل. خو له لومړۍ وارخطایې وروسته مې  مې په رپېدو شو، السو
چې تر شا مې پټ کړي وو، په داسې حال   ، ځان غلی او په احتیاط کوټ ته نور هم ورنږدې کړو او کتاب مې په السونو

مې په الس کې ونیولو، یو ورو او  کې چې ساتونکي ته مې کتل، له جیبه ورو ورو د پاس خواته جګولو. او بیا: یو ځل
احتیاطي خوځښت، او په ناڅاپي توګه مې وړوکی کتاب، چې ډېر ضخیم نه و، په الس کې و. په دې مهال مې له خپل  
عمل وبېرېدم. خو نور د بېرته تګ الر موجوده نه وه. اوس نو کتاب چېرې پټ کړم؟ کتاب مې په خپله شا په پطلون  

ځای کې ننباسلو او له هغه ځایه مې په کرار د خپل ورون خواته تېر کړو، ترڅو یې د تلو پر    د تړلو په   بندکې، د کمر
مهال د پوځیانو په شان، الس د پطلون پر درز، ټینګ ونیسم. اوس مې نو باېد لومړنۍ آزماېښت کړی وای. زه له کوټ 

ا موجوده وه چې کتاب د تلو پر مهال ټینګ بند څخه یو، دوه، درې ګامه لیرې شوم. دا کا ر مې وشو کړای. د دې شونتی
 ونیسم، خو یوازې په داسې حال کې چې الس مې پر کمربند ټینګ نیولی وي.

له هغې وروسته تحقیق راڅخه پېل شو. دا تحقیق زما لپاره له بل هر یوه سخت تمام شو، ځکه چې د ځواب ورکولو پر  
پر پټه نیونه متمرکز کړی و. له نېکه مرغه دا ځل تحقیق لنډ و    مهال مې خپل ټول قوت پر خپلو خبرو نه، بلکه د کتاب

او ما وکوالی شول کتاب خپلې کوټې ته ورسوم. زه نه غواړم چې ستاسو وخت پر جزئیاتو ضایع کړم، خو یو ځل د  
سخته   دهلیز په نیمایي الر کې کتاب زما له پطلون څخه په ګواښمنه توګه وښوېدو. ما باېد داسې ښودلي وای چې ګڼې

ټوخله راغله، ترڅو ځان بوک کړم او کتاب بیاهم د خپل کمربند الندې تېر کړم. خو برعکس څه یوه شېبه وه، کله چې 
 خپل دوزخ ته بېرته ورننوتم او په پای کې یوازې او هم یوازې نه وم! 

ه هېڅ وجه داسې نه اوس به نو ښایي حدس وهئ چې ما کتاب سمدالسه راوخیست، هغه ته مې وکتل او وه مې لوست. پ
وه! اوس مې چې یو کتاب له ځانه سره لرلو، په لومړي سر کې مې غوښتل، له مخکني شوق او جذبې څخه خوند واخلم،  

ې توګه د راپارونکې جذبې خیال پور هړپه زاو د ځان لپاره په مصنوعي توګه له ځنډول شوې او د خپلو اعصابو لپاره 
څه ډول یو کتاب وي: د ټولو د مخه باېد په ډېرو وړوکو  باېد    او  له ټولو ښهباېد  رامنځته کړم چې دا غال شوی کتاب  

حروفو چاپ شوی وي چې ډېر زیات توري، ډېرې زیاتې پاڼې ولري، ترڅو وکوالی شم هغه د زیاتې مودې لپاره ولولم.  
د وم، داسې یو کتاب وي چې ما له فکري پلوه ستړی کړي، کوم ساده او آسان نه، بلکه داسې یو  د دې ترڅنګه هیله من

چې د   -څومره یو لوړ خیال!  -کتاب وي چې سړی یې زده کړي، له یاده یې زده کړي، شعرونه، او له ټولو به ښه وي 
ل حرص او  خپله کنجکاوۍ ولکه ولرم.  ګویته او یا د هومر شعرونه وي. خو په پای کې ما نور ونشو کړای چې پر خپ

په بستره کې داسې پروت وم چې که ساتونکی په ناڅاپي توګه راننوځي نو وبه نشي کړای ما غافلګیر کړي او کتاب مې  
 په لړزانو السونو له کمربند څخه رابهر کړو.

ب، چې د دومره لوی ګواښ په  کتاب ته له لومړۍ کتنې وروسته ناامېدي، آن یو ډول سخته غوسه راپېښه شوه: دا کتا
منلو مې ترالسه کړی او له ګرمې جذبې او شوق سره مې د وروسته لپاره ساتلی و، د شطرنج له یوه کتاب، د شطرنج  
د اتلولۍ د یوسل او نپځوسو لوبو له ټولګې بل څه نه و. که په جېل کې نه وای نو له ډېرې غوسې به مې په لومړۍ شېبه 

ي بهر ګوزار کړی و، ځکه چې له دې پوچ کتاب سره مې نو باېد څه کړي وای او څه مې  له راخالص شوي کړککې  
ورسره کوالی شول؟ په لیسه کې مې د نورو ځوانانو په شان کله ناکله زیار باسلو د زړه تنګون له امله د شطرنج لوبه  

له دانو او تختې نشي کوالی. په   وکړم. خو دا نظري کتاب مې په څه درد لګېدو؟ سړی د شطرنج لوبه بې له سیال، بې
اړولې، ترڅو ښایي د لوستلو لپاره کوم څه پکې پېدا کړم، یوه سریزه، یو الرښود؛ خو د اتلولیو اخپګان مې د کتاب پاڼې ر

 ، a2-a3د منفردو لوبو له مربع شکله بربنډوعکسونو مې بل څه پکې پېدا نکړل، د هغوی په ډله کې د نه پوهېدو وړ  

g3-Sf1    لرله. په تدریجي توګه  نه  او داسې نورې نښې. دا ماته د یوشان الجبر په شان ښکارېدو چې د حل الر مې ورته

عددونه د افقي کرښو لپاره وو او د هرې منفردې دانې   8تر  1عمودي او له   د  a ،b ،cدا خبره راته روښانه شوه، چې  

سه کړه. ما له ځانه سره سوچ وکړو چې ښایي وکوالی شم په ځای یې ښودلو. په دې توګه، ګرافیکي بڼې یوه ژبه ترال
خپله کوټه کې د شطرنج یو ډول تخته جوړه کړم او له هغې وروسته زیار وباسم دا لوبې تکرار کړم. دا چې زما د  
بسترې روجایي چهارخانه وه، ماته د خدای له خوا د یوې اشارې په شان وه. که سړي روجایي په سمه توګه قات کړې 
وای نو کېدای شول چې په پای کې څلورشپېته خانې ولري. په لومړي سر کې مې کتاب د توشک الندې پټ کړو او  
یوازې لومړی پاڼه مې ترینه څیرې کړه. بیا مې د خپلې وچې ډوډی له وړو ټوټو څخه، معلومدار په بالکل خندوونکې  

و دانو جوړول پېل کړل. له ډېر هڅ او هاند څخه وروسته داسې نورد  او نیمګړې توګه، د شطرنج د دانو، پاچا، وزیر او  
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پر دې وتوانېدم چې د بسترې پر چهارخانه روجایې د شطرنج په کتاب کې ښودل شوي موقعییتونه ځای پر ځای کړم. 
د   خو کله مې چې زیار وه ایست، ټوله لوبه د ډوډۍ د ټوټو خندوونکو دانو په کارونه ترسره کړم، او د توپیر لپاره مې

دانو نیمایي برخه پر ګرد لږڅه توره کړه وه، په لومړیو ورځو کې مې فکر په دوامداره توګه ګډوډېدو. یوه لوبه مې باېد  
پنځه، لس، شل ځله له سره پېل کړې وای. خو په نړۍ کې بل چا زما په شان چې د تشې مریه وم، دومره زیات وخت 

له شپږو ورځو ورسته مې لوبه بې له عېبه پای ته ورسوله او له اتو    لرلو، او چا دومره بې حده حرص او حوصله لرله؟
نورو ورځو ورسته مې نور د بسترې پر سر د دوډۍ ټوټو ته هم اړتیا نلرله، ترڅو د شطرنج پر تخته د هغوی ځای ته  

،  a1مجملې نښې  نظر واچوم او له اتو نورو ورځو وروسته مې نور چهارخانه روجایې ته هم اړتیا نلرله. په کتاب کې  

a2 ،c7 ،c8 پر ژوندیو موقعیتونو انځور شولې. زه پر دې بدلون په بشپړه توګه بریالی شوی وم. ما  زما په ماغزو کې

په خپلو ماغزو کې د شطرنج تختې ته له دانو سره یوځای انعکاس ورکړی و او د فورمولونو له برکته پوهېدلم چې کومه 
و ماهر موسیقي پوه د موسیقۍ نوټونو ته په یوه کتنه د ټولو آلو منفرد او غبرګ  دانه چېرې پرته ده، هماغسې چې ی

او یا په    -ورځو وروسته مې کوالی شول په آسانه توګه په کتاب کې هره لوبه له یاده  نورو  غږونه اوري. له څوارلسو  
ماته څومره راحت رابخښلی  ترسره کړم. اوس مهال پوه شوم چې زما شرارتي غال    -تخنیکي اصطالح: په پټو سترګو  

دی، ځکه چې په یوځلي توګه مې یوه مشغوال لرله. سمه ده چې نامعقوله مشغوال وه، خو سره له دې هم مشغوال وه چې  
تشه یې له منځه وړله. ما د شطرنج د یوسل او پنځوسو لوبو په مرسته د مکاني او زماني غوڅونکې یونواختۍ پر ضد 

لرله. ما د خپلې نوې مشغوال د جذبې د تل ساتنې لپاره د هرې ورځې وخت د لوبو لپاره ووېشلو: ی وسله  پور  هړپه زیوه  
دوې لوبې د سهار له خوا، دوې لوبې له غرمې وروسته او د ماښام له خوا یوازې یوه تکراري لوبه. په دې توګه زما  

ېدله. زه مشغول وم، بې له دې چې ستړی بې له دې چې کومه بڼه ولري، اوږد  ،ورځ ډکه شوه چې د ژاولو په شان به
لري چې ماغزه یوه ډېر محدود ډګر ته د فکري انرژۍ د لېږدونې له امله    ازیعالي امتشم، ځکه چې د شطرنج لوبه دا  

آن په فکري ډېر سخت کار هم له پخو نه لوېږي، بلکه برعکس خپله چابکي او مقاومت زیاتوي. زما په ماغزو کې په  
اتلولیو لوبو په لومړنیو یوازې میخانیکي تکرارولو کې یو هنري او خوندور ادراک راویښ شو. زه په  تدریجي توګه د  

و، ترکیب، متقابلې ضربې پر تخنیک  فکر کولد    ېمخک برید او دفاع کې پر نازکیو، پرځونو او ګواښمنو پولو پوه شوم، له  
ردي تګالره کې دومره بې عېبه وپېژندلو، لکه څنګه پوه شوم او ژر مې د شطرنج د هر یوه اتل شخصي عمل د هغه په ف

چې سړی د یوه شاعر شعر د څو محدودو بېتونو په لوستلو پېژني. هغه څه چې یوازې د وخت د تېرولو لپاره د مشغوال  
وور  انو، لکه الییچین، السکر، بوګولیوبوف، تارتاک ستیژی ستراتلپاره پېل شوي و، پر لذت بدل شول، او د شطرنج  د لویو  

بڼې زما په یوازېتوب کې د ما د ګرانو ملګرو په څېر راته څرګندې شولې. زما ګونګې او چوپې کوټې هره ورځ بېحده  
کړو. ما احساس کاوه چې ماغزه مې تازه او د تلي  راژوندیتنوع رابخښله او منظم تمرین مې د فکر د وړتیا ځپلی داډ 

ي. دا خبره چې ما ال نور هم روښانه او لنډ سوچ کاوه، د تحقیق په لړ فکري دسپلین له امله ال نور هم پیاړوي شوي د
کې راته څرګنده شوه؛ ما خپله وړتیا د شطرنج په تخته کې په غیر شعوري توګه د غلطو ګواښونو او پټو حیله ګریو په  

ماته په تدریجي توګه په    وړاندې دفاع کې بشپره کړې وه. له دې وروسته نور په خبرو نه غولېدم او د ګیشتاپو مأمورینو
ځانګړي درناوي کتل. ښایي چې په پټه یې له ځانه پوښتلي وي، سره له دې چې د نورو ټولو کسانو مقاومت یې مات 

 کړو، نو ما به د خپل نه ماتیدونکي مقاومت لپاره قوت له کومې پټې زېرمې نه ترالسه کړی وي.  
هره ورځ د کتاب یو سل او پنځوس لوبې په سیستماتیکه توګه    زما د نېکمرغۍ دې وخت چې د هغه په لړ کې به مې

تکرارولې، څه ناڅه دوه نیمې یا درې میاشتې دوام وکړو. له هغې وروسته، په ناڅاپي توګه یوه مړه ټکي ته ورسېدم. 
بې د  په ناڅاپي توګه، بیاهم له تشې سره مخ شوم، ځکه چې د هرې لوبې له شل یا دېرش ځلې تکرارولو وروسته، لو

جذبه له السه ورکړه او له ټولو د مخه یې هیجاني او هڅوونکی قوت له منځه تللی و. څه مفهوم یې   ایرانتیحد    نویتوب
درلود چې یوه لوبه تکرار کړم چې هر حرکت او خوځښت مې یې له یاده زده و؟ ال به مې لومړی حرکت نه و ترسره  

غزو کې راڅرګند شول. نور نه حیرانتیا، نه هیجان او نه هم کومه کړی چې نور ټول حرکتونه به مې په خپل سر په ما
ستونزه موجوده وه. د ځان د مشغولو، ستومانۍ او د پام غلطولو لپاره مې چې ډېره ضروري بڼه یې راته نیولې وه، د  

جیب مسیر کې  دې ع  پهشطرنج د لوبو یوه بل کتاب ته اړتیا لرله. څرنګه چې دا کار بېخي ناشونی و، نو د لیونتوب  
: ما باېد د زړو لوبو پرځای د ځان لپاره نوې لوبې رامنځته کړی وای. ما باېد زیار ایستالی یوازې یوه الر موجوده وه

  وای له ځانه سره او یا د ځان په وړاندې لوبه وکړم.
نه پوهېږم چې تاسو د دې لوړې لوبې فکري کچې په اړه تر کومه حده سوچ کړی دی. خو ډېر کم سوچ به کافي وي،  

چې د شطرنج په شان په یوه خالصه فکري او له تصادف خالي لوبه کې به له خپل ځان سره    شيتر څو دا خبره روښانه  
شطرنج جذابیت په حقیقت کې پر دې خبره والړ دی چې  لوبه کول د منطق له مخې یوه پوچه او بې معنی خبره وي. د  

ستراتیژي یې په دوو ماغزو کې رامنځته کېږي، او په دې فکري جګړه کې تور د سپین پر مانورونو ناخبر وي او په 
دوامداره توګه زیار باسي چې د هغو اټکل وکړي او شنډ یې کړي، په داسې حال کې چې سپین زیار باسي د تور له پټو 

و برالسی ترالسه کړي او د هغوی په وړاندې دفاع وکړي. که یو تن له تورو او سپینو دانو سره لوبه وکړي نو  موخ
حالت به رامنځته شي چې عین ماغزه باېد په عین حال کې پر یوه شي هم پوه او هم پوه نشي، داسې چې    مبتذلداسې یو  

قیقه مخکې د تورو دانو د لوبغاړي په توګه غوښتل او اراده  د سپینو دانو لوبغاړی پرېکړه وکړي، هغه څه یې چې یوه د 
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غبرګونی تفکر د شعور کامل وېش ته اړتیا لري، هره شېبه د یوه ماشین    دا ډولیې ورته لرله، په کامله توګه هیر کړي.  
وپ اچونې په  په توګه د ماغزو فعالولو او بندولو ته. په شطرنج کې له ځان سره لوبه کول د خپلې سیورې له سره د ټ

معنی دي. لنډه دا چې ما په خپله بېچارګۍ کې څو میاشتې زیار وه ایست ترڅو دا ناشونی او پوچ کار ترسره کړم. خو 
غیر له دې لېونتوب مې بله الر نلرله، ترڅو بېخي لیونی نشم او یا مې فکر وېجاړ نشي. بېروونکي حالت مې دې کار  

 .«ین او تور وېشنې هڅه وکړم، ترڅو مې چارچاپېر تشه مات او وېجاړ نکړيته اړ کړی وم چې لږترلږه د دا ډول سپ
ډاکتر ب. په اوږده څوکۍ کې ځان وغزاوه او د یوې دقیقې لپاره یې سترګې پټې کړې. داسې ښکارېدل لکه چې غواړي  

شول چې ولکه یې نه  یو دردونکی یاد په زور له یاده وباسي. بیاهم د هغه د خولې په کنج کې هماغه عجیب رپېدل پېل  
 پرې لرله. له هغې وروسته په څوکۍ کې لږ څه رااوچت شو.

هیله مند ېم چې تر دې ځایه مې هر څه په روښانه توګه درته بیان کړي وي. خو په هیڅ وجه باور نلرم چې پاتې  »
مې له ماغزو د   خبرې به هم همدا شان په روښانه توګه درته څرګندې کړای شم او که نه، ځکه چې دا نوې مشغوال

دومره بې قېد او شرطه تشنج غوښتونکې وه چې په عین وخت کې یې پر ځان هر ډول ولکه ناشونې کړه. ما مخکې 
تاسو ته ووېل، چې زما په آند له ځانه سره د شطرنج لوبه په خپل ذات کې یوه بې معنی خبره ده. خو که د سړي مخې 

ې بې معنی او پوچې خبرې به هم د عملي کېدو یو وړوکی چانس لرلو، ته د شطرنج یوه حقیقي تخته پرته وای، نو د
ځکه چې د شطرنج تخته د خپل حقیقت له مخې یو څه واټن، یوه مادي پوله شونې کوي. سړی د شطرنج د یوې حقیقي 

یوې   تختې مخې ته چې حقیقي دانې لري، د تفکر وقفې رامنځته کوالی شي، سړی کوالی شي په جسمي توګه کله د مېز
او کله هم بلې خوا ته ودرېږي او په دې توګه تختې ته کله د تورو او کله هم د سپینو دانو له پلوه وګوري. خو څرنګه  
چې مجبور وم دا سیالی د ځان په وړاندې او یا هم له ځانه سره په یوه خیالي فضا کې انځور کړم، نو ما باېد په څلور 

پل شعور کې ساتلی وای او د دې ترڅنګه مې باېد نه یوازې د دانو موجود حالت،  شپېتو خانو کې د دانو هر موقعیت په خ
یعنې د خپل هر یوه   -پوهېږم چې څومره مبتذل ښکاري    -بلکه د دواړو خواوو شوني نور حرکتونه هم سنجولي وای  

او تور لپاره څلور او    لوبغاړي لپاره مې باېد دوه، درې، نه شپږ، اته، دوولس ځلې تخیل کړی وای او هغه هم د سپین
پنځه حرکته مخکې. بخښنه غواړم چې له تاسو څخه د دې لیونتوب په اړه د سوچ کولو تمه کوم. زه د خیال په دې اجمالي  
مکان کې مجبور وم د سپین او هم تور لوبغاړي په توګه څلور او یا پنچه حرکته مخکې سنجش وکړم، یعنې ټول رامنځته 

ې پر دوو ماغزو ترکیب کړم، پر سپینو او تورو ماغزو. خو آن دا وېشنه ال زما د پېچلې تجربې  کېدونکي حالتونه له مخک 
ګواښمنه برخه نه وه، بلکه دا چې د لوبو د خپلواکې طرح کونې له امله مې ثبات له السه ورکړ او بې بنیاده شوم. په 

راژوندي کولو نه غېر بل څه نه و، د یوه شي بیانول  تېرو اونیو کې د اتلولۍ لوبو د تکرارولو تمرین د دغو لوبو له بیا  
چې سخت کار نه و، داسې لکه چې یو شعر او یا د قانون مادې مې له یاده زده کړي وي. دا یو محدود او منظم کار او  
له له همدې امله یو عالي فکري تمرین و. دوه لوبې سهار او دوه لوبې له غرمې وروسته، یوه ټاکلې اندازه وه چې بې  

کوم هیجانه مې ترسره کولې. دا لوبې ماته د عادي کار په شان وې، او د دې ترڅنګه به مې چې کله د یوې لوبې په  
ترڅ کې غلطي وکړه او یا به نه پوهېدم چې څه وکړم، نو کتاب به زما مالتړ و. دا مشغوال له همدې کبله زما د وېجاړو  

لپاره دومره رغوونکې او تسکین ورکوون کی وه، ځکه چې د پردیو لوبو تکرار زه په خپله په لوبه کې نه  اعصابو 
شاملولم. ماته بې تفاوته وه چې لوبه تور او یا سپین ګټي، دا یوازې آلییشین او یا بوګولیوبوف و چې د اتولۍ د لقب لپاره 

او د هرې لوبې له ښکال   یې مبارزه کوله او زما وجود، زما درک، زما روح د نندارچي او کارپوه په توګه له چارچاپېر 
چې د خپل ځان په وړاندې د لوبې کولو زیار وه ایست، په غیرشعوري مې  ست. خو له هغې مودې وروسته  یخوند اخ

توګه مې د ځان ننګونه پېل کړه. زما د وجود دواړو خواوو، تور او سپین، باېد د یوه او بل په وړاندې سیالي کړې وای،  
سپین لوبغاړۍ څه  د تور لوبغاړي په توګه به له هر حرکت وروسته په ناصبرۍ دې ته تم وم چې زما په وجود کې به  

وکړي. کله به چې زما په وجود کې یوې خوا یوه غلطي وکړه نو بلې خوا به خوشحالي کوله او په عین حال کې به د  
 خپلې بې مهارتۍ له امله په غوسه کېدله.  

  ې سله یوه دا  شنهېمصنوعي و  ېداس  وهیجنون، د شعور    وی  ې به هم داس  قتیاو په حق  کاريښمفهومه    ې ب  ېخبر  ېولټدا  
. خو دا خبره مه  یخبره نه وا  ړ د سوچ و  ې په نورمال حالت ک  هړنورمال انسان په ا   وهید    یاځسره یو  جانېه  منښواګ
خوا په    ېراپد  اشتویم  وڅله   ېزنداني وم چ  ناهګ  ېب  وی  و،  یما نورمال حالت سلب شوزپه جبر   خه څله ما    ېچ  یروېه

 ې شو  هډغون  ولهټخپله    تلښغو  یېخوا    ېراپد  ېمود  ېرډې له    ېانسان چ  ویوم،    یشکنجه شو  توبېوازیپر    هګتو  یعمد
نه لرل،   هڅ بل  ېلوب یمعن ې ب ې له د ې اندړپه و ان ځکار لپاره د خپل  ې ما د د ېچ هګ رنڅ شي وباسي. او   هویغوسه پر 

 تل ښ غو ېبرخ ېویمنعکسه شوله. زما د وجود   ېک ېپه لوب  هګلپاره زما تنده په جنوني تو ېنو زما غوسه، د غچ اخستن
  ونساري یکابو ل   ېک ریپه به ېد لوب هګتو ې. په دیوا ړېمبارزه ک  دېبا ېخوا سره م ېبرحقه وه اوسي، او د وجود له بل

د   اړیله ست  ې م  ځترمن  ېلوب   ېاو بل  ېوی سوچ کاوه، د    هګمتفکره تو   اوپه آرامه   ېم  ېسر ک  يړ. په لومدمېته ورس  جانیه
د وجود   ېاجازه نه راکوله. ال به م  دوېخو په کرار کرار زما راپارول شوو اعصابو نور د تم   ،ېکول  ېصون لپاره دمخال
 ی لوبه به ال پا  وهیشوله.    تځښپه خو  ا یکتټ چ  رهډېد وجود توره برخه به په    ېچ  ړیخپل حرکت نه و ترسره ک  خړا  نیسپ

شطرنج   وړله دوا ېبه زما په وجود ک لځ هر  ېچ کهځ ه،ړورک ونهګ نن ېلوب ېد بل ېته به م انځ ې چ ېدلېته نه وه رس
تاسو ته    وڅتوان نلرم تر  ېکوله. زه د د  یېبه    تنهښغو  ېلوب  ېد بل له خوا مات شو او د غچ اخستن  وی  خهڅوهونکو  
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 5تر 5 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

 

  وڅله امله    يږلو  ولهډونېل  ېد شطرنج د د  ېاندړپه و  انځد    ېک  ړپه ل  اشتو یم   روېد ت  ېم  ېک  هټپه خپله کو  ېچ  مېووا
د مقاومت توان نه    ېاندړما د هغه په و  ې جنون و چ  وی. دا  اتیهم ز  ېله هغ  ا یاو    ېل ځزر  يیاښ  -  ړېوک  ې لوب  ېلځ

کوم شي ته    یڅ بل ه  ېونړ او مات او کال جو  cاو    bاو    aاو پاچا،    رخ  اده،یپفیل،  له    ریغ   ې م  امښ. له سهار تر مادرلود

  ې پر شوق او د لوب ېخوشحالي د لوب ېو. د لوب یته وقف شو ېوجود او احساس چهارخانه تخت ولټسوچ نه کاوه. زما 
زما مل وه،    ېساعتونو ک  ویښپه و  ېوازینه    ې سخته غوسه چ  وهی  نه،یم  يیدایش  وهیو،    ی پر جبر بدل شو  ې شوق د لوب

پر شطرنج سوچ کولو، د شطرنج پر حرکتونو، د شطرنج پر  ېوازیا مل شوه. م ههم راسر ېبلکه ورو ورو په خوب ک
د    ېآن په خوب ک  ېبه م  هګپه ناپوهه تو  ېشوم او پوه به شوم چ  یښستونزو. کله ناکله به په النده تندي له خوبه راو

په حرکتونو او   رخاو    لی د ف  ېوازی  ېبه م  یلیدل، نو هغو  ېانسانان په خوب ک  ېچ  ېوي او کله به م  لوبه کړيشطرنج  
د خپل   ولډ ډپه لن یکوال ېشوم، نشو م تلښته وغو قیتحق ې. آن کله به چدلیل هڼپه ب وپونوټاو وروسته  ېد آس د مخک 

  ې چ  کهځوي،    يړک  ېخبر   ډېو  ګډې  ې رډې  ېبه م  ېک  قاتویتحق  ویپه روست  ې. فکر کوم چمړسوچ وک  هړپه ا  تی مسئول
  ه ګتو  صهیپه حر  ېک  ړپه ل  تنوښد پو  یبه د هغو  ېک  قتیوه او بل ته وکتل. خو په حق ی  هګتو   بهیپه عج  نویکله ناکله به محقق

بله لوبه،    وهیته دوام ورکم،    ېلوب  ۍونیل  ېخپل  ،ېلوب  ېخپل  وڅشم، تر  لړویو  رتهېته ب  ټېکو  ې کله به خپل  ېته تم وم چ  ېد
  ېچ   ېقیپاکوله، دوه دق  ه ټزما د محبس کو  کيساتون  ېچ ېقیلس دق  هځبله لوبه. هره وقفه، آن هغه پن  وهی  اهمیبله او ب  وهی

ته الس هم نه و    ېکاس  ډۍوډد    امښما  ېلپاره شکنجه وه. کله ناکله به م  ۍصبر  ېحده ب  ېزما د ب  له،ړراو  ډیوډ  یېماته  
سخته تنده   رهډېاحساسولو،    ېپه بدن ک  ې چ  ېبه م  یش  ۍوازن یشوي وو.    رېه  ل ړخو  ډۍو ډ  ېله امله به م  ې. د لوبیوهل
ته کولو    ې خول  ې لځله امله وه. ما د اوبو بوتل په دوه    ېکولو د تب  ېدا تنده به زما د دوامداره فکر او لوب  ېچ  يیاښوه.  

  ې ژبه م  ېاحساس کاوه چ  ېبه م  ېک  ېبېش  ېاو په بل  يړاوبه راته راو  ېال نور  ېچ  تلښغو  ېتشولو او له ساتونکي م
کار نه کولو،   یڅبل ه ېم  امښاو له سهار تر ما دوېاتیز ېک  څپه تر ېد لوب جان یده. زما ه ې وچه شو ېک ې هم په خول ایب

  دم،ځېرګخوا    ې آخوا د  هګبه په دوامداره تو  ېک  څپه تر  ېنشوم، د لوب  یناستالېهم آرام ک  بهېش  وهیآن    ېحده چ  ېتر د
حرص   ېورکون  ېته د مات  انځ. د بري او خپل  دلهېاتیز  ېبه م  کراريېاو  ب   ا یکتټ چ  امونوګاو د    دمځېرګخوا    ېآخوا د

  وه یبه د شطرنج د    ېزما په وجود ک  ېچ  کهځ  دم،ېزړبه ل   ۍصبر  ېغوسه بدل شو، له ب  وهی پر    هګتو   جيیپه تدر  ېم
شي. ما خپل  کارهښ یتاسو ته به خندونک  ېچ يیاښ. بولویبه بل هغه ترغ وهی. دلوځېورو خو رډېلپاره بل هغه  يړلوبغا
ژر  - ېبه م لېنه ترسره کولو، نو و ایکتټخپل حرکت په چ ېبرخ ېوی جودد و ېچ ې. کله به موړک لېپ  یسپکاو انتهځ

ناروغي    ولډ  وی  جانېزما دا حالت د رواني ه  ېچ  مېږپوه  ځده، نن ور  ندهګ رنڅکه نه!    هځ که نه!    ه ځ  ا،یشه!، ژر شه! او  
 ېک  ینلري. په پا  ورسره  يید طب علم آشنا  ېچ  یکوال  دا ېبل نوم نشم پ  خهڅلپاره د شطرنج تسمم له نوم    ېد هغ  ېوه چ
ناآرام    ېشوم، خوب م  رګنډ.  لړک  لېکول پ  رغلېزما پر ماغزو، بلکه زما پر بدن هم    ېوازی شي محدود جنون نه    وهیپر  

دومره   انځ  ې. کله به مېخالصول  هڅه  اتهیپه ز  ېمېل  ېپه شان درند  ربوروسته د س    دویښېله و  ېبه م  لځو، هر  
شو.    یوالګ ج  ېپور  وډتر شون   ۍپه سخت  ېبه م  السګید اوبو   ېچ  دلېزړدومره ل  ېاحساسولو او السونه به م  یکمزور
خوا   ا وو او آخوا د يړک يټمو ې : السونه به مهړوک ېبه ولکه راباند واکځوحشي  وهینو  ه،ړک لېپ ېلوبه به م ېخو چ
خپل    یېقهرجن آواز به    وپه غوسناک ا  ېچ   دلوېاور  هځنیلکه د سره غبار له م  ږخپل غ  ېاو کله ناکله به م  دمځېرګبه  
 . ېوهل ېنار <مات > ای <کشت>ته د  انځ

شم دا  یالیدرته و ېچ هڅشو. هغه  تهځرامن هګ رنڅحالت  یوتل انیاو له ب یرونک ېدا و  ېچ مېدرته ووا یزه نشم  کوال
لکه له ما جال، آرام او راحت    ېبل شان وو. بدن م  دلیښېله خوبه راوداځل  شوم او    یښسهار له خوبه راو  وی  ې دي چ

  مو ېزما پر ل  ایتړ. دا ستاحساس کړېنه وه    ېخوا م  ېاشتو راپدیم  وڅله    ېپرته وه چ  ایتړست   ېکلښ   ېم  موی پروت و. پر ل
 وڅ.  یوالینشو ن  میتصم  هړ د پرانستلو په ا  وګد ستر  ېم  ېسر ک   ي ړپه لوم  ې پرته وه چ  ېونک ښاو راحت بخ  رمهګدومره  

لذت   هله خوند  ېوتنېپر  ېرمګاو    تښدرانده نرم  ې د د  ې خوده شوو حواسو م  ېپروت وم او ب  ېښو  ېک  یاځپه    ېقیدق
کلمات    ېچ  ونهږغلي غ  ونه،ږاورم، د انسانانو ژوندي غ  ېخبر  ېتر شا م  ېچ  وړاحساس وک  ېم  اپهڅ. په ناړک  رالسهت

  ۍ وکڅخوا د قاضي د    ېکال راپد   وهیله    اشتو،یما له م  ېچ   که ځ  ،یوهال  یحدس نش  ۍادا کول. تاسو زما د خوشحال  یې
. ته ېنی >ته خوب و  لیوو   ېسره م  انهځ. له  دليینه وو اور  هڅبل    رېاو غوسه ناکو کلمو نه غ  زویته له سختو، ت   ېمخ

به هم    ایکه نه نو ب  ي،ړنور هم دوام وک   ه څ  ږدا خوب ل  ېچ  دهېږ! پرزهیوجه مه پران  یڅپه ه  ګېستر  ې! خپلېنیخوب و
سره. ته    وڼله هماغه ب  ښکاغذي پو  وال یاو د د  زیتشت او م  لوځنید الس او مخ م  ،ۍوکڅ  ،ېورګو  هټهماغه لعنتي کو

 !<ته دوام ورکه ېدنی. خوب لېنیو خوب
 

 پایبرخې  څلورمې د
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