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 د شطرنج کیسه 
 برخهاو وروستۍ  پنځمه

 
  ې پروت وم چ  ې ک  هټبله کو  وه یشوم. زه په    رانې. حېستلی پران   اطیاو په احت   ېغل  ېم  ېمیشوه. ل   ۍالیزما کنجکاوي بر  خو

  ی کوال  يړوه او س  ړېک  نانهښرو  هټنه لرله، کو  یېپنجره    ېچ  کي،ړک  وهیاو پراخه وه.    هی په پرتله لو  ټېد کو  لټزما د هو
  ړچت وال نی. زما پر سر سپې دلېورښله باد سره   ېشنو ونو ته چ وري،ګوونو ته  ،یاځپر   والېد د ېشول، د اور ساتن

. ما به له  دلېزما ترشا انسانان غلي پس  دو،یهم نه ل  ېپروت وم، او خوب م  ېبستره ک  ۍپرد   وهیپه    ،ېنو  وهیزه په    -و  
  ږ غ  دوېک  ېدږد ران  امونوګله شا د    ېم  ېک  بهېش  ېپه د  ې چ  کهځوي،    ليړخو  کهټسخته ج  هګتو  راراديېپه غ  ایرانتېح

نرسه. په   وهیپرستاره،    وهیپرسر وه،    یې  ۍخول  نهیسپ  ېچ   هښځ  وهیشوه،    ې دږران  هښځ  ېنرم اندام لرونک   وهی.  دېواور
 ڼېب  ېفیظر  ې. زه دېدلی نه وه ل  ه ښځخوا کومه    ېکال راپد  وهی. ما له  ېشول  تهځرامن  ېولول   ۍد خوشحال  ېم  ېوجود ک

 ه ګتو  ېپه آراموونک   دله، ېک  ې دږران  ېچ  ېرمنېم  ې د  ېچ  کهځ  وه،یکتنه    وهی  ېجذب  شيدا به د وح  ېچ  يیاښشوم.    رځیته  
  ړۍ په ن  اینه و؟ آ  ږانسان غ  وهیدا د    ایآ  -و    ینیول  ږته غو  ږغ  ېد هغ  ې!< خو ما یوازئ>آرام! آرامه اوس  لېراته وو

  و ی  -معجزه    ېنه کوونک   باوردا    هګ نڅتر  ېاو د د  ي؟ړما شکنجه نک  ي،ړونک   قیله ما تحق  ېانسان موجود و چ  وی  ېک
ً ی تقر وینرم،    څ کال په تر وهیجهنمي  ې د د ېچ کهځوم،  رځیته  ېخول ېد هغ هګتو صهی. زه په حرږ غ نهښځی  فیظر با

شي. هغه ماته مسکه    یا ړوک  ېخبر  هګانسان به له بل انسان سره په مهربانه تو  وی  ېو چ  ړیدا باور له السه ورک  ېم  ېک
  د  یېوروسته  ېد مسکا توان درلود. له هغ یې هګپه مهربانه تو ېال هم انسانان موجود وو چ ،شوه، هو ماته مسکه شوه

امر ومنم. ما ال تراوسه دا   ېد هغ  ی. خو ما نشو کوالهړال  ېمخک   ېاو غل  ودلهېښک  وډپر شون   وتهګ  هګتو  ۍ پهخبردار
ل اندازه نه وه  ا  ېم  ار ی. زېدلیمعجزه په پوره    ېپس  ېپر هغ  وڅرااوچت شم، تر  ېک  ېپه زور په بستر  ې چ  ستیوه 

  م، ړرااوچت ک هډنڅپر  ېد بستر انځ تلښغو ې چ ېمهربانه وه. خو کله م ېچ ورمګو ېپس ېانساني معجز ېد ورم،ګو
احساس    یش  یپرد  وی  ،ی او د الس بند پراته وا   ېوتګالس،    ښی  دېبا  ېچ   ېم  ېک  یاځ. په هغه  یاړونشو ک  ېدا کار م

او  ډپن ن،یسپ ېپر الس د ېم ېسر ک يړبنداژ و. په لوم یلو ویدا  ېچ دلېکارښ ېل. داسډبن نیاو سپ یلو ،ډپن وی ،ړک
شوي وي.   رېت  هڅاو پر ما به    مې  ېرېچ  ېوروسته، ورو ورو پوه شوم چ  ېوکتل. له هغ  هګپردي شي ته په ناباوره تو 

 .وم ېوه روغتون کیوي. زه په  ړیک پيټ به ما خپل الس په خپله  ایوم او  ړیک پيټ یېزه به  ېچ يیاښ

لرله او زما   يیراغو. هغه زما له کورني نوم سره آشنا  ،یاغلښ  یعمر لرونک   اتیمهربان ز  وی  ب،یله خوا طب  ېغرم  د
له   ېشو چ داېسمدالسه دا احساس راته پ ېچ هړوک ادونهی په دومره درناوي  یې خهڅ ب،یله شخصي طب  صریله اکا، د ق
 ې چ تنهښپو وهی هګتو ګړېانځپه  ،ړېوک خهڅرا ېتنښوپ ول ډهر  یې ېک ریچلند ولري. د خبرو په نور به ه ښماسره به 

 .ړوک وابځ. ما منفي مېپوه  ایم یزه ک ایآ ېدا چ - مړک رانېح یېزه 

ته ناآشنا  ږمو ولټدا. C3  ،C4ل ادویفورمولونه  بیعج ږ غ  ړپه لو ېده. تاسو په تبه ک بهیعج> ل،ېسره وو انهځله  هغه

 .<وو

  .مسک شو هګتو بهیشوي دي. هغه په عج رېت هڅپر ما  ېچ تلښوپو ما

  ږ شاته وکتل، په غلي غ  یې  اطیپه احت  ېوروسته چ  ېاو له هغ  .<راپارونه  دهیشد  وهیکومه جدي خبره نه ده. د اعصابو  <

  >نده؟ ېهمداس ،ې خوا بندي و ېراپد ېټېن ۱۳له  ېاشتیدا خبره درکوالي شي. د مارچ د م ړی: سهړک اتهیز یې

  .ړورک وابځپه سر د هو  ما

غمه    ې . خو باستیتن نه    ینړخبره نه ده. تاسو لوم  ایرانتېپه کارونه، دا د ح  تودونویم  ې د د>:  لېسره وو  انه ځله    ده
  .<اوسئ

له هغه    ېپوه شوم چ  یېله امله    ېکتن  ېد مهربان  او  هړراته وک  یېدا خبره    ېله امله چ   ې قیطر  ېونک ښراحت بخ  ېهغ  د
 .وم ېسره په امان ک

زما   ېک  هټشوي وو. ساتونکي په کو  یښپ  پر ما څه   ېچ  لیراته وو  هګتو  ندهګرڅوروسته په    ځېدوه ور  رټاکډ  مهربان
ورسره    هړاو زه شخ  ید  یته راننوتل  ټېکوم کس زما کو   ېو چ  ړیسوچ ک  یې  ېسر ک  يړپه لوم  ،ېو  ېدلېاور  ېغیچ
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 ې پر  ېغیدا شان چ  ېم  هګ و او په وحشي تو  ړیک  ېپر  رغلېما    ېچ  یشو  ندګرڅنه و را  ېک  ېلرم. خو هغه ال په درواز 
په دومره   ېاو باالخره م  سمیون  یېله ستوني    ې و چ  یستلیا  ېم  ار ی، ز<!ارنهډ  ه،ړېرسوا س  ه،ړحرکت وک>:  ېو  ړېک

حالت د  ونيیپه ل ا یب یې ې. کله چیوا ېوهل  ېنار یېلپاره  ېتنښغو ېد مرست دېبا ېو چ ړیک ېپر  دېبر هګتو  انهیوحش
و،    ليګ خواته دان  کيړد ک  ېم  ېک  زیو، په دهل  ړیله هغو خالص ک  انځ  ېم  هګتو  اپيڅپه نا  لم،ږته کش کا  ېنېامع  رټاکډ
 لېراته وو  رټاکډشئ.    یو. دلته تر اوسه هم ژور پرار کتال  ړیک  ېرڅېخپل الس    ېم  ېک   څتر  ېماته او په د  ېم  شهیش
 انه ښرو هګحواس په کامله تو مېخو اوس  ړېک ېرېت ېک هتب ولډ ویشپي د ماغزو په  ړیلوم مې ېپه روغتون ک ېچ

به مو هماغه    ایکه نه نو ب  م، ېته وه نه وا  ویاغلښدا خبره به    ې ده چ  انهښرو>:  لېدا هم راته وو  یې   ږدي. او په غلي غ
 >.مړهر کار وک ېتوان ک. زه به په خپل ی. پر ما باور ولرسيېته و یاځ

  یې  تلښغو  ېچ  هڅ. په هر حالت، ده هغه  لېوو  هڅما عذاب ورکونکو ته  ز  بیطب  یمرستندو  ېد  ېچ  مېږنه پوه  زه
  ې لپاره ب  شتاپوګینور به د    ې چ  ییاښ  ایوم او    ړیتثبت ک  ړناو  تیهغه به زه د مسئول  ېچ  يیاښ: زما آزادي.  لړترالسه ک

حل    هیقض  شید هغه لپاره د اتر  هګتو  ېو او په د  ړیک  لاشغا  نیبوهم  لریټه  ېک  ړل  ېپه د   ېچ  کهځوم،    یشو  تهېاهم
او دا    مړک ې خوش ېک ړپه ل  وځور وارلسو څوطن د  دېبا  ې چ یوا ړېک کیتعهدنامه السل وهی ېوازی د ېوه. نو ما با ېشو
 تهور  ایتړد وتلو لپاره ا  خه څ  وادېله ه  وګړ و  ویپخوان  ړۍهغه مهال د ن   ېچ  ېشو  ېرېپر اداري کارونو ت  ځېور  وارلسڅ

د سوچ کولو   هړوخت په ا  رې. نو د تقنامهیتصد  اید روغت  زه،یسندونه، و  اتویسندونه، د مال  سیسندونه، د پول  يځپو  -لرله  
د    ېچ  هڅسمبالوي، هر هغه    هڅقوتونه هر    ټپ  ېپه ماغزو ک  ږزمو  ېچ  کاريښ  ې. داسدرلودوخت نه    یڅه  ېلپاره م

 هړپه ا  ټېد کو  لېزما د ج  ېچ  ېکله به م  ،ېچ  کهځخپله بندوي.    پهشي،    یدالېاوس  وونکيښواګروح لپاره آزارونکي او  
دلته په  ېک قتیوروسته، په حق وېاون روډېشو. له  ړم ولډنه یوه  وهیپه  راغڅ ېبه م ېپه ماغزو ک  تل،ښسوچ کول غو

 .مړشوي دي، سوچ وک رېپر ما ت ېچ هړپه ا هڅ د هغه  ېجرأت وموند چ ایب ېم ېک ېړۍب ېد

. زه په  وړچلند وک  ړو  دویهم د نه پوه  ي ېاښدومره ناآرام او    ې ول  ېاندړ په و  ري ګ ما د تاسو د مل  ې چ  ېږیاوس پوه  او
په    دلېته ناست ول  ېمخ  ېد شطرنج تخت  ريګ د تاسو مل  ېچ  ېته راغلم او کله م  ټېکو  کولوڅ  ټ رګ د س  هګتصادفي تو

د شطرنج   ړیس  ېوو چ  يړک  رېما بالکل ه  ېچ  کهځ.  ېشول   خیم  مکهځپر    ښېپ   ېرېاو ب  ایرانتېله ح  ېم  هګتو  راراديیغ
  ۍ دوه انسانان په ژوند  ېلوبه ک  ېپه د  ې وو چ  ېم  يړک  رې شي، ه  یدانو سره لوبه کوال  قيیته او له حق  ېمخ  ېتخت  قيیحق
 وړلوبغا  ېد   ېچ  هڅراولم، هغه    ادیپه    وڅلرله تر  ایتړته ا  قویدق  وڅ  ېک  قتیته ناست وي. ما په حق  ېاو بل مخ  وهید    هګتو

  ې اندړپه و  انځد خپل    ېباسلو چ   اریز  ېاشتیم  وڅ  ېک  ۍوس  ېما په خپله ب  ېهماغه لوبه وه چ  ېک  قتی ترسره کول، په حق
 ېوازیلرونکو دانو لپاره    ښېپ  ېکارول د د  ېک  ړپه ل  نونوی ما د خپلو غمجنو تمر  ې. هغه شفرونه چمړترسره ک  یې
په    الید خ  ېهماغه شان وو چ  دلځېدانو خو  ې د د  ېپه تخته ک  ېدا وه چ  خبره  ایرانتېاو سمبولونه وو. ماته د ح  لونهیبد

  ارهیس   ېنو  وه ی  تودونو یم  چلو ېپ   روډېد کاغذ پر سر پر    یژندونکېپ  ۍستور  وی  ېلکه چ  ېداس  دل،ېترسره ک ېم  ېخونه ک
  ې ته داس  ې. تختوريګ  هګستوري په تو  ړاو د پام و  انهښرو  ن،یسپ  وهید   ېپه آسمان ک  هګ په واقعي تو  یې  ایسنجوي او ب

  قي ید حق   ېم  ادهیاو پ   ریآس، رخ، پاچا، وز  دله؛یخپله طرحه ول  ېوم، او هلته م  یولین  ګ نټی  ېچ  س یوم لکه مقناط  رځی
د خپلو  هګتو راراديیپه غ دېبا  ېلپاره م دلوېد پوه  تیی د وضع ېشوي وو. د لوب ړجو وګیله لر ېچ دل،یول هګدانو په تو

  قي یحق  ېوی  ولډد دا    ځترمن   وړلوبغا  وړد دوا  هګتو  جيی . په تدریوا  ړېدانو بدله ک  دونکوځېوپر خ   ړۍاعدادو مجرده ن
قواعد    ول ټما د ادب    ېشوه، دا چ   تهځخبره رامن  ېمهال  شرموونک   ې . پر دهړوک  ېولکه راباند  ،ۍکنجکاو  ېکتن  ېلوب
. دا شتمیوه و  هړپر ز هګغلط حرکت د غشي په تو ېد ريګ . خو د تاسو د ملهړالسوهنه وک ېم ېاو په لوبه ک لړک رېه

لپاره   ېد ژغورن  وي،ټیټسر    ېله کتار  ېماشوم چ  وی  ړیس  ېلکه چ  ېعمل، داس  اپيڅنا    ویعمل وو،    ضويیزما غر
 .«شو ندګرڅ له امله زما ناسم عمل وروسته  ې. ماته د ما د السوهنسيیراون

او له    ویخوشحاله    ومرهڅ   خهڅتصادف    ې له د  ۍلوګژندېله ده سره د پ  ولټ  ږمو  ېچ  ړورک  ډب. ته دا  رټاکډ  هېړپه ب  ما
برابره    هګتو  کهټد سبا لپاره په چ  ې وي چ  ې پور  هړپه ز  اتینو ماته به ال ز  ه،ړراته وک  یې  سهیدا ک  ېوروسته چ  ېهغ
  .وړترسره ک حرکتناآرام  ویب.  رټاکډ. ورمګلوبه و ېې ېک ۍسیال ېشو

  ې... دا چ  ېدا چ  ت،ېښآزما  وینه وي ...    هڅپرته بل    تېښآزما  وهیتمه مه لرئ. دا به زما لپاره له    اتهیله ما نه ز  نه،«

  وه یدانو سره او د  قيیپر سر، له حق ېتخت قيیحق ېوید   م، ړترسره ک هګلوبه په عادي تو وهیشم د شطرنج  یزه کوال ایآ
دي، د    يړما ک  ېچ  ېزهاوو هغه لوب  ایپه سلهاوو او    ا یآ  ې تر اوسه هم شک لرم چ  کهځ...    ېاندړ په و  الیژوندي س
د خوب    ېچ  ېلوبه، په کومه ک  ې شطرنج، په تبه ک  ېشطرنج و، په تبه ک  اليیخ  ېوازی  ایاو    ېو  ېلوب  ۍتنیښشطرنج ر

ته به د    انځ  ېچ  یدا تمه ونلر  خهڅتاسو له ما    ېچ  مېمند    لهی. هيېږوهل ک  وپټ  وړ پو  نیوځپه شان تل له من  ېدنیل
په    ېخبر  ې د دپوري دي    ه ړماته په ز  ېچ   هڅ جرأت ورکم. هغه    ۍ اتل سره د سیال  والړېشطرنج له اتل او هغه هم له ن

  وډهغه مهال د کن  ایآ  ؟و  ونتوبیل  اید شطرنج لوبه کوله او    ېک  هټپه کو  لېد ج  ،ېهغه مهال م  ایآ  ې کول دي چ  وتهګ
 ».خبره ېپر همد  ېوازیخبره پوه شم،  ېپر د مړغوا   ېوازی ؟وم یشو رېهم ت ېپول  ېله د ایوم او  ړوال هډنڅپر

ته تللي    ولو ړخو  ډۍوډ  دېبا  ږشو. مو  دلېواور  ږغ  ګلپاره د زن  ډۍوډ  امښد ما  خهڅ  ېله شا برخ  ېړۍد ب  ېک  بهېش  ېد  په
 اتهیکوم، په ال ز  ېاندړتاسو ته و  یېدلته    ېچ  خهڅ  زډیلن   ېله د  ،ېک  ړد دوو ساعتونو په ل  ېخبر  ېولټب.    رټاکډ.  یوا
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. خو  هړوروسره وک  ېپه اماني م  ی او د خدا  هړمننه وک  ې له کوم  هړد ز  خهڅ. ما له هغه  ېو  ړې ک  انیراته ب  هګتو  هړبشپ
 :هړک اتهیز یې بندښتپه  ېوارخطا او د ژب هګتو ندهګرڅ او په  ورساوه ېی انځ ېچ یدل ېته نه وم رس زیدهل ېړۍال د ب

ادبه ورته    یوروسته ب  ېچ  وڅلوبه کوم، تر  لځ  وی  ېوازیزه    ېچ  استیووا  ېسر ک  يړته په لوم   ویاغلښبله خبره!    وهی«

  ی نه کوم نو  ،ړیجاړجو  یروستن  وی  - نه وي    ه څپرته بل    کيټله    ی لپاره د پا  ېستونز  ۍد پخوان  دېنشم ... دا با  کارهښ
... په هر    ادومیرا  یې  رهېپه وحشت او ب  ېپرشوره تبه اخته شم چ  ېد په    ېهم د لوب  ایب  ل ځ  وی  ې چ  مړ... زه نه غوا  لیپ

 وک څ. هر ړراک یخبردار ېی ولډ ندګرڅپه  ،ړراک یخبردار هړا ېهم ماته په د رټاکډحال ... په هر حال، هغه وخت  
شطرنج   د  ړیس  ېبه وي چ  هښسره مخ وي او    ښواګله    ونتوبیل  ا یوي د تل لپاره د ب  ی جنون اخته شو  يیدایپر ش  ېچ

 ې وازیزه به    ېچ  ئېږنشي ... نو پوه  ېدږته ن  ېهم وي، نور د شطرنج تخت  یروغ شو  ې چ  ېد تسمم پر مهال، سره له د
   س.«او ب مړامتحاني لوبه ترسره ک  وهیهمدا 

شوي    ډسره راغون  ېک  هټپه کو   کولوڅ  یټرګ بجو، د س  ېپه در له غرمې وروسته  شوي وخت،    اکلټپه    ځېور  ېد بل  ږمو
  ۍ د سیال  ې دوه افسران وو چ  ېړۍشوي وو. دا د ب  اتیدوه تنه نور مینه وال هم ز  ېشاهانه لوب  ېد د  ېک  لهډپه    ږوو. زمو

ته ناوخته    ېپه شان لوب  ځېور  ېرېد ت  مه  چیتوویوو. چ  یستیله خدمت نه رخصت اخ  ېک  ېړۍپه ب  یېلپاره    ېدنید ل
 ځاتل ترمن  والړېمبهم انسان او نامتو ن  ېوروسته د د  ېاکنټ  ېه الزمل  ونوګ لوبه د رن  ې دونک ېرېحاضر نشو او دا نه ه

وو او   انینندارچ  تهېکفا  ېد شطرنج ب  ېوازی  ېترسره شوه چ  ېاندړپه و  ږلوبه زمو  ېخبره ده چ  انګ شوه. ماته د خپ  لېپ
لپاره ورکه    ۍقید موس  ېچ   یبداهه نواز  انویورک پاته شو، لکه د بتهوفن د پ  ېد شطرنج د علم لپاره هماغس  ریبه  ېد هغ

 خو  و،ړک ۍراژوند ادهیله   ،یاځویسره  ولټلوبه،  ېچ ست یوه ا اریوروسته مو ز ېله غرم ځېور بلېده. د  ېپاته شو
  وړشور او شوق دوا  رډېپه    ،یاځپر    رید به  ېد لوب  ېک  څ تر  په  ېپام به د لوب  ولوټ  ږموز  ېچ  يیاښو.    ګټې  ېدا کار مو ب

  دونکيېاتیرواني تضاد، په ز  ېاو چلند ک  نهړخواوو په ک  وړد دوا  ېک  ریپه به  ېد لوب  ې چ  کهځو،    یتښته او  وړلوبغا
 دو،ځېخو هپه شان ن ېبرډ یېلو ېویموده د   ولهټله لوبو سره عادت و،  ېچ چ،ینتووی. چدوېندګ رڅ هڼپه جسماني ب هګتو

کوله او    تهځرامن  ایتړست  کيیتفکر ورته فز  ېچ  دلېکارښ  ې داس  ؛ ېو  ړېک  ېرځی  ېته سخت  ېد شطرنج تخت  یې  ګېستر
  ۍ راحت او آرام  رډېب. خپل حرکتونه په    رټاکډکوله. برعکس،    تنهښتمرکز غو  اتیز  رډېد    یې  وړغ  ولوټد بدن له  

خوند اخلي، د    <هوس>له    ېعنی  ېله لوب  ېوازی  ېپه لوبه ک  ېبوالهوس په شان چ  تنيیښ ر   وهید    یېترسره کول. بدن  
راکول، په آرام    یې  حاتیاو توض  ېکول  ېسره خبر  ږله مو  یېوقفو پر مهال    وړیو، د لوم  ېکامل استراحت په حالت ک

  ه ت   ېتخت  قهیدق  وهی  یې به    ولډ  میپه مستق  د، ېد حرکت وار راورس  ېچ  یې او کله به    وړبل ک  یټرګ س  انته ځ  یېالس به  
 .لرله ېله مخک  ېد حرکت تمه ی الید خپل س ېچ  دلېکارښ ېداس لځوکتل. هر

 و یاتم حرکت پر مهال    اید اووم    ېچ  دل ېکارښ  ېحرکتونه ژر ترسره شول. داس  نيړلوم  ستونکيیالزامي پران  ېلوب  د
  ۍ د برالس  ېپوه شولو چ  ې خبر  ېله د ږ. موړېک  ېدږاو   ېد خپل سوچ وقف  چینتوویو. چ  ېپه حال ک  ې پالن د ود  یاکلټ

په شان اماتورانو   ږوده زمو  جيیتدر  تیینو د وضع  مړوک  رهخب  ایتیښوه. خو که ر  ېشو  لېد ترالسه کولو لپاره مبارزه پ
 ور یز   يګړانځ  وه ید    ېدان  ېچ  ومرهڅهر    کهځوه،    یوسونک ی ما  رډېپه شان    ېلوب  نيی تیښر  ېبل  ېد هر  ېک  ۍالیلپاره په س
کومه   وی  ومک  ېچ  دوې. نه پوهدلویندګرڅوضعییت راته نا  ېپه هماغه اندازه د لوب  ،ېدلېک  ل ړسره ت  ېاو بل  ېویپه شان له  

خو  ي،ړجبهه ماته ک منښ د د وڅتر ي،ځېږخوا خو اآخوا د ېدان ې چ دلېمو ل ېوازی. ید  یبرالس ویموخه لري او کوم 
حرکته   وڅ  تځښتل هر خو  وړلوبغا  هړتک   ېد  ېچ  کهځ  دو، ېموخه نه پوه   کهی ژیپه سترات  ېآخوا دا خوا حرکتونو ک  ېپه د
  ې ب  چینتووید چ  یېالمل    ېشوه، چ  تهځ رامن  ایتړ ست  ېکوونک   ېکمزور  ه،ګتو  جيیپه تدر  ه، ګ نڅتر  ې. د دبولویترک   ېمخک 

لوبه    ېچ  ومرهڅهر  دل،یول  ۍ. ما په ناآراموړهم ناآرام ک  یرګ مل  ږورو ورو زمو  یې  هګ تو  کارهښاو په    ،ېو  ېوقف  هیپا
په بل    یټرګ س  وی  طرابله اض  یېکله به    دو،ېآخوا دا خوا ک  ۍ په ناارام  ېک  ۍوکڅپه هماغه اندازه به هغه په    دله، ېدږاو
  یې او په تلوار به    ېتلښاوبه وغو   یېبه    ایب  ي،ړک  ادداشتی  هڅ  وی  وڅتر  ولوین  ېپنسل په الس ک  یې بلولو، کله به    ېپس

  چینتوویج  ېبه چ  لځشول. هر    یبوالیژر ترک  ېلځپه پرتله سل    چیتووی هغه خپل حرکتونه د چ  ېوه چ  انهښ. روېلڅښ
چا په شان   ویبه د    یرګ مل   ږنو زمو  ه،ړوک  هړک ې پر  تځښخو  ېاندړالس د مخ په و  ندهسوچ وروسته په خپل درا  اتیله ز

  ې ولټ  الی. هغه به د سوړک  کارهښ  ونګغبر  یېوخته ورته تم و، او سمدالسه به    اتهیله ز  ېچ  وريګ  هڅ  وی  ېمسک شو چ
  چ ینتووید چ  ېچ  ومرهڅرامله، ه   ې. له همدېو  ېاو فعال ادراک، له پخوا سنجول  کټپه خپل چ  ،ېپه سر ک  ېاویشونت 

غوسه ناکه    وهی   ېک  څد انتظار په تر  یې  ډېاو پر شون  دلهېاتیصبري ز  ېپه هماغه اندازه د هغه ب  دله،ېک  ولډنځ   هړک ېپر
نه راوستلو. هغه په ضدي او چوپه    ېتر فشار الند  انځوجه    یڅپه ه  چینتوو یشوه. خو چ  تهځرامن  هڼب  ۍمنښاو کابو د د

د دوه    ږ. موېاتولیهم ز  ېوقف  ېخپل  یېپه هماغه اندازه    دو،ېله دانو خالي ک  دانېم  ېچ  ومرهڅسوچ کاوه او هر  هګتو
پروا    ېاو ب  ي ړشاوخوا ته ست  زیم  ېوروسته، د مسابق  قویدق  توېښلوڅ  هځحرکت پر مهال، له دوه ساعتو او پن  تمېښلووڅ

و او د هر بدلون پر مهال   يړک  لېب  ستلکتاب لو  وهید    یې و او بل تن    یتلل  ېمخک   ېله دافسر ال    وی   ېړۍناست وو. د ب
نه    یېانتظار    ېشول چ  ېښپ  ه څهغه    هګتو  اپه څحرکت پر مهال په نا  وهید    چینتوویپورته کتل. خو د چ  بهېش  وهی  یېبه  
.  وړک  ډراغون  ېمخک   وپهټپه شان، له    ېد پشک   یې  انځ  ود،ېښپر آس الس ک   چینتوویچ  ېچ  دلیب. ول  رټاکډ  ې. کله چدوېک
! تباه هښ»:  لېوو  ایپه بر  یې  ږغ  ړپه لو  ېچ  ړیال د آس حرکت نه و ترسره ک  چینتوویشو او چ  دوېزړپه ل  یېوجود    ولټ
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ه ګتو   اپيڅته وکتل. په نا  چینتوو یچ   یې  هګتو  ېونک ګ او په نن  لړراتاو ک  نهیپر س  یېالسونه    ه،ړوک  هېتک   یې، شاته  «شولئ!
 .شو الځنور په  رم ګ وی ېپه کسي ک وګد ستر یې

 ېپه دومره ولول  توبیالید پر  ېچ  وړحرکت پوه ک  هغهپر    انځ  وڅتر  ،شولو  ېورمخک   ته  ېتخت  هګتو  رارادي ېغپه    ږمو
لوم داسدوېک  وګسترترنه    ښواګکتنه کوم    ړۍاعالم شو. په  لوب  ندونهګرڅ  ريګ د مل  ږزمو  ې چ  دلېکارښ  ې.  پر    ېد 

 ی وازنی   چینتوویچ  ېک  لهډپه    ږ. زمویال نشول سنجوال  اتورانوپه شان کم فکره ام  ږزمو  ېوه چ  هړراتلونکو حرکتونو وال
 < تباه شولئ!>د    ېثابت ناست و، لکه چ  ېداس  یاځ. پریورول ښوروسته نه و    خهڅله اعالم    ونکيګ د نن  ې ی  انځ  ېتن و چ
ساعت   د  ېوه، هغه و چ  ېخپله سا بنده ساتل  ولوټ  ږمو  ېچ  هګ رن څنشول.    ېښپ  هڅ  یڅ. هیدلېنه وي اور  یڅه   یې  یسپکاو

خو   ،ېشول  ېرېت  ېقیاوه، اته دق  ،ېو. در  یشو  ودلېښا  زې لپاره پر م   تولوید حرکت د وخت د تثب  ېچ  دېمو واور  کټ  کټ
 ډې هم پن  ېال نور  ېمږسپ  ډېپن  یېاو هاند    څ د ننه ه  ېپه وجود ک  ې چ  دلېکارښ  ې. ماته داس وراوهښونه    انځ  چینتوویج
له   ت ځښخو  کټ چ  وهیپه    یرګ مل ږنه و. زمو  ړلپاره د زغملو و  ږزمواو هم    ريګ د مل  ږ دي. دا چوپ انتظار زمو  يړک

ورو، او له    ېسر ک  يړ. په لوملړک  لېپ  دلځېرګآخوا دا خوا    ېی  ېک  هټپه کو   کولوڅ  ټر ګ اوچت شو او د س  هیاځخپل  
  ې چ  کهځزما په شان ناآرام نه و،    وکڅ  یڅوروکتل، خو ه  رانتیاېپه ح  ولوټ  ږ. موکتیاټ چ  ېدونک ېاتیوروسته په ز  ېهغ

  ې لکه چ  ېمزل کولو؛ داس  ن ټد ورته وا  ېک  هټپه کو  یې  ل ځوهل خو هر    ېی  امونهګسخت    ېچ  ې سره له د  دل، یل  ېوه م
او په  .  يړک  ړ ا  ېته ی  دوځېرګوخوري او را  کرټسره    ۍ المار  ېدونک ینال  ېویله    ېک  ځنیپه م  ټېکو  ېتش  ېوید    لځهر  

  ړې ک یراژوند ایحد او اندازه ب ټېد کو لېد هغه د ج هګتو  رشعوريیپه غ ګاو رات ګت  ېد ېپوه شوم چ هګتو  رجنهېو
ً یدق  ېک  ړپه ل   اشتویده. هغه به د حبس د م کولو، بالکل    ګاو رات  ګپه شان، ت  ځناور  وهید    ېهم همدا شان، په قفس ک  قا

  یدا خوا تلل  واآخ  ېلځبه هلته په زرهاوو    ېهمداس  ېوازی  ،ېهمداس  و؛ږاو  وټی ټشوو السونو او    ولیهمدا شان په کلکو ن
  ا یتړد فکر و  ېچ  دلېکارښ   ېسره. خو داس  ووډېله تکو سرو    ونتوبید ل  ېک  وګ ستر  کوډ  ې خو له تب  ته،ځښخو  ېوي، په ب

او    ېد  یولی ن  میخپل تصم  ېک  ړل  ېپه د  چینتوو یچ  ایآ  ېخواته کتل چ  زېد م  یېکله ناکله به    ېچ  کهځال سم کار کوي،    یې
خپل   چینتوویتمه نه لرله. چ  یې  ږمو  ېشول چ  ېښپ  هڅهغه    ای. بېشول  ېرېت  ېقیدق  لس  ،ېشول  ېرېت  ېقیکه نه. خو نهه دق

د ده    ه ړپه ا  تځښد خو  جان ېپه ه  ولوټ  ږ. مووړپروت و، ورو پورته ک  زېحرکته پر م  ې ب  ېبېش  ېتر د   ې دروند الس چ
  رهډېپه    تځښوه قاطع خویپه    ېدان  ېولټ  ېبلکه د الس شا ی  و،ړکوم حرکت ترسره نک   چینتوو یته وکتل. خو چ  ړېک ېپر

په   ږزمو  وڅشو، تر  میو. هغه تسل  یشو  میتسل  چینتوویچ  ېپوه شولو چ  ېک  بهېپه بله ش  ږ. موړېک  ېریل  ېله تخت  ۍآرام
ناشناس   وهیسیالیو اتل د    رهېشم  ې اتل، د ب  وال ړېو، ن  یشو  یشون  ی ش  ۍکشت او مات نشي. ناشون  هګتو  انهښپه رو  ېمخ ک

دي ناشناس    ري،ګ مل  ږهم نه وه. زمو  ړېد شطرنج تخته لمس ک  یېکاله    شتی و  ځپن  ایشل    ېشو چ  میتسل  ېاندړپه و  يړس
  !هړماته ورک ېک ۍشطرنج باز ته په آزاده سیال هړتک  ولوټله  ړۍد ن ي،ړس

مو دا احساس درلود    وهی رااوچت شولو. هر    ونویاځله خپلو    ېله بل پس  ویمتوجه شو،    ېچ  ېله د  ېب  جانه، یله ه  ږمو
 ې ویو. له    چیتوو یآرام پاته شو، چ  ېچ  ړیس  یوازنی.  و ړک  ندهګرڅاندازه    ۍادښ  ېد خپل  وڅتر  ،ویووا   هڅ  وی  دېبا  ېچ

 :تلښپو یېپه سخت نظر وکتل اوترینه وه  یېته  ريګ مل ږاو زمو وړخپل سر اوچت ک یېوروسته  ېوقف ېمناسب

 »ئ؟ړبله لوبه کول هم غوا وهی«

اراده   ېلوب  ېوی  ېوازید    ېچ  ېله د  ېاو مخک   «هرومرو»:  ړورک  وابځ  ایوالتې ل  ېب. زما لپاره په ناآرامه کوونک   رټاکډ
ب  م،ړک  ادیورپه   ا  رډېپه    یې  ېاو پر تخت  ناستیک  ایسمدالسه  د دانو  تلوار    ېی  ې. دانلړک  لېپ  ودل یښتلوار  په دومره 
ل  ادهیپ   وی  یې  ېلځدوه    ېچ  ړېک  ډېراغون زما    ېله امله ی  جانیه  عيیطب  ری. د غدېولو   مکهځپر    وتو ګ   دونکوېزړله 

شور او    ېداس  وی  ېچوپ او آرام انسان په وجود ک  وهی  ېد داس   ېچ  که ځبدله شوه،    رهې ب  ولډ  وی شرمناکه ناراحتي پر  
تبه   ې لکه چ  دوېزړل  ېداس  یې  انځشول او    اتیز  دلېرپ  ې ک  وډنڅپه    ې وه. د هغه د خول  یشو  تهځولوله رامن  ېیوه داس

 .ولري

لپاره به بس وي! دا کار د تاسو لپاره    ځې دا کار مه کوئ! اوس دا کار مه کوئ! د نن ور»:  لیورته وو  ږپه غلي غ  ما
 .«ید یونک ړست

! ېشو  یترسره کوال  ېاوولس لوب  یاځپر  ېرونېوخت ت  هیاېځب  ې ! ما د دیونک ړهه! ست»:  لېوو  ږغ  ړلوغوسه او  په    هغه
 « !ئړک لېنو، لوبه پ هښنشم!  دهیب ېسخت کار دا خبره ده چ یوازنیزما لپاره  ېک هلوب ېپه د

وروکتل   هګپه آرامه او مناسبه تو  چینتووی. چړېته په سخته او کابو غوسه ناکه لهجه وک  چینتوو یچ  ې خبر  یدا روست  هغه
شو؛    تهځرامن  یش  ینو  و ی  ځترمن  وړلوبغا  وړد دوا  هګتو  اپي څ. په نادهېکارښسوک په شان    وهید    یېکتنه    تهځښخو  ېخو ب

 له،ېآزمو   ایتړ او بل و  وهی د    یې  ېپه لوبه ک  ېنه وو چ  ريګ نو دوه مل   وسکرکه. ا  کهډ  ېله جزب  وه ی  ني،ګترب  منهښواګ   وهی
وروسته ترسره   ندځ  رډېحرکت له    ړیلوم  چینتوویو. چ  ی لړخو  یې او بل د بربادولو قسم    وهید    ېوو چ   منانښدوه د  یهغو

د روزل    ېچ  دلېکارښ  ې کولو. داس  هګپه عمدي تو  یېدا کار    ېشو چ   داېدا احساس راپ  هګتو  انهښاو ماته په رو  و،ړک
 ې. په دیې  او مغشوشويکوي    ړیست  الیپه خپل ورو حرکتونو خپل س   ېو چ  یدلېپوه  هګلرونکي په تو   ک یشوي تاکت

حرکت    ېاو په د  ست،یکم وخت نه کار وانخ   قویدق  لوروڅحرکت لپاره له    ستونکيیساده او نورمال پران  رډېد    ېی  هګتو
د ده    ادهیپ  ېسمدالسه د خپل پاچا مخک   ريګ مل  ږ. زمووړ ک  ېمخک   ېاندوه خ  اده،یته پ  ېد پاچا مخ   ه،ګپه معمولي تو  یې
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  ېنه وه؛ داس ړد زغملو و ېچ هړوقفه وک دهږاو دومره او ېدونک ېناختم اهمیب چینتوو ی. چوړک ېاندړته ورو ېمخ ادهید پ
. يېږک  تهځامننه ر  دلېته تم وي او غور  دوېد هغه غور  هړز  زانړاو په ل  وريګو  کړپ  ی لو  ېپه آسمان ک  ړیس  ېلکه چ

ورو؛    هګپه شومه تو  دو،ېاتیز   ېپر  نیقی زما    ېچ  هګ رنڅسوچ کاوه، ورو او،    یې  ایحرکته ناست و. په چوپت   ېب  چینتوویچ
  ا ی کتټاوبه په چ  السیگ  مې در  ېک  بهېش  ې . هغه په دمڅېړب. و  رټاکډ  وڅتر  وړک  وتهګوخت راپه    اتیز  ېی  هګتو  ېخو په د

  ړې راته ک  سهیک  هړپه ا  ېتند  ېد سخت  ېک  هټپه کو  لېهغه د خپل ج  ېشول چ   ادی  ه راپ  هګتو  رارادي ی. ماته په غېلڅښو
 ی تند ېچ دلیما ول ؛ېشو ېرکندڅرا هګتو  کارهښپه  ېپه وجود ک  ېی  ېانښاو ن ښېن ېول ټ جانېه رمعموليیغ وهیوه. د 

  ان ځهم ال پر  یې ال نور هم رااوچت شو. خو تراوسه  ېداغ ال نور هم سور او له مخک  پونو ټد   یېلوند شو، پر الس  یې
حوصله    ل،ړک  لېسوچ کول پ  هګتو  دونکيیپه نه ختم  اهمیحرکت پر مهال ب  لورمڅد    چی نتوویچ  ېولکه لرله. خو کله چ

  :لېته په غوسه وو چینتوویچ یې هګتو  اپيڅاو په نا هړله السه ورک یې

 !« که نه ئ،ړوک لوبه« 

 ړی ک  ړ هوک  قوید هر حرکت لپاره مو پر لسو دق  مېږزه پوه  ېچ  ېتر هغ»  :وړاوچت ک  هګ خپل سر په آرامه تو  چینتوویج
 ».وخت لوبه نه کوم ډ. زه اصوالً په لنید

 دلو، ېرپ  مکهځپر   هګپه ناآرامه تو ېالند  ز ېتر م  یتل  ټد هغه د بو  ېچ  دل،یما ول  اوه؛ګ ول  ښغا  هډب. پر خپله شون  رټاکډ
 ولډ  دونکيېاتیزه هم په ز  ، ید  ېپه حال ک  دوېک  تهځد رامن  یمزخرف ش  وی  ېد هغه په وجود ک  ېچ  ې خبر  ېاو د

 ۍصبر  ېب  ېدونک یاتیپه ز  ېب. چ  رټاکډشوه.    تهځهم رامن  هېښپ  لهب  وهی  ېک  ړهم د اتم حرکت په ل  ا یتیښوارخطا کولم. په ر
 هګتو  رشعوريیاو په غ  دل ېخوا ک  ا حاکم وه اوسي؛ آخوا د جانینور پر خپل ه  یاړحرکت ته تم و، ونشو ک  الید خپل س

 .وړسر رااوچت ک رګبز یخپل لو اهمیب لځوی چینتووی. چلړک  لېپ یې پولړک زېد م وتوګپه 

 ».ی. دا کار ما اخاللوي او لوبه نشم کوالیپوړمه ک زېکوم، م لهیه«

 ».شي یدا کتال  ړیها! س: »وخندل هګتو هډب. په لن رټاکډ

 »؟ړیغوا لېو ه څخبره  ېپر د» تل،ښوپو یېسور واوخت او په سخته او تنده لهجه  یتند چینتوو یچ د

  ت.«اسیوارخطا  رډېتاسو  ېچ کاريښ ېداس  ېوازی. یڅه» :وخندل هګتو رهیاو شر هډپه لن اهمیب. ب رټاکډ
  ې او لوبه هم په د  و،ړوروسته ترسره ک  قویله اوو دق  یې. خپل بل حرکت  وړک  ټیټ  یېشو او سر    ېچوپ پات  چینتوویچ

د    هړحرکت په ا  وهید    یېبالخره    دو؛ېک  حرکتهېب  هګتو  دونکيیاتیپه ز  چینتوویتلله. چ  ېمخک  چټکتیاورو    ېتباه کوونک 
  به یعج  ېوقف  ېتر بل  ېویچلند له    ريګ د مل  ږاو زمو  لړک  لېپشوي وخت کارول    اکلټلپاره د سوچ کولو حداکثر    ړېک ېپر
وهلو   ام ګ. له خپل آخوا دا خوا ی او له کوم بل شي سره مشغول د ړې ک رهېلوبه ه یېنور  ې چ دلېکارښ ې . داسولهین هڼب

  رهس  انهځو، له    رځیته    ېتش  وګستر   ۍونی. په وحشي او کابو لناستی حرکته ک  ېب  یاځاو پر خپل    ستیالس واخ  یې
 ېچ  ېطرح کول  یې  ېلوب  ېنور  ېدا چ  ایغرق و،    ېک  بونویحده ترک   ېپه ب ای  ؛ېلېو  یې  ې کلم  ړو  دو یاو د نه پوه  دلوېن ګ ب

له خپل چرته    دېنو هغه مو با  وړخپل حرکت ترسره ک  چ ینتوویچ  ې به چ  لځ هر  ېچ  کهځ شک و،    یلو  ولوټدا زما تر  
دا شک   هګتو  ېدونک یاتیپوه شي. ماته په ز  تییپر وضع  اهمیب   وڅتر  هلرل  ایتړته ا  قویدق  وڅ نو    یېبه    ای. بیوا  ړیرابهر ک

 یدالېبدل  خواليیپر تاوتر  هګتو  اپيڅپه نا  ېچ  ېک  هڼب  هړس  ېپه د  ونتوبید ل  یېکسان    ولټ او نور    چینتوویج  ېچ  دویک  داېپ
 ې ال خپل  چینتوویشو. چ  تهځرامن  چیکړک  ېک  ړد نولسم حرکت په ل  ېک  قتیدي. او په حق  يړک  رېوخته ه  رهډې، له  لهشو

  ې خان  ې در فیلخپل   وريګته و  ېتخت  هګپه سمه تو  ېچ ېله د   ې ب  ه،ګتو  اپيڅب. په نا  ر ټاکډ  ې چ  ې ورولښ  ېنه و  ېوتګ
  :لهړوخو کهټج ولوټ ږمو ېچ ړېک ېنار یې ږ ع ړاو په دومره لو وړمخ ته ک

 »!کشت شو ې! پاچا دکشت«

 ږله مو  ېشول چ  ېښپ  هڅوروسته هغه    ېقیدق  ېویته وکتل. خو له    ېحرکت په تمه سمدالسه تخت  يګړان ځ  وهید    ږمو
او بل ته وکتل، او دا کار    وهی  یېخواته    ږاو د مو  وړورو رااوچت ک  رډېخپل سر    چینتوویهم تمه نه لرله. چ  وهی  یې  خهڅ

پر    یې ورو ورو    ې چ  کهځ خوند اخلي،    رډې  خه څکوم شي    له  ېچ  دل ېکارښ  ې . داسړیوخت نه و ک  ېڅتر اوسه بل ه  یې
تر  بري    ېله خپل د  ېچ  یېوروسته    ې شوه. له هغ  ندهګر څمسکا را  که ډ  وډله ملن  هګتو  انهښاو په رو  هښخو  وهی  وډشون

 .ولوړخواته راوا ږزمو تیپه تقلبي حسن نمخ  ،نه و ړو دوېلپاره د پوه ږزمو ېچ ،ستیخوند واخ هېپا

 »وري؟ګکشت  ېاندړکوم تن زما د پاچا په و  خهڅ ویاغلښله  ای. آورمګخو زه دلته کشت نه  م،ړغوا نهښبخ«

هم  ایتیښد پاچا خانه په ر چینتووید چ  ېشول چ یدالیماشوم هم ل وهیب. ته وکتل.  رټاکډ ایاو ب ېتخت هګپه آرامه تو ږمو
ناآرام    ږموجوده نه وه. مو  اید کشت شونت  هګتو  ېوه، نو په د  ېشو  لښکامالً پو  ېاندړپه و   فیلپه مرسته د    ادهیپ  وهید  

  ا یچوپت  ږب. پام زمو  رټ اکډد    ېوه؟ کله چ  ېولځته خو  ې خان  ېدانه غلط  وهی   ېپه خپل تلوار ک  ريګ مل  ږزمو  ایشولو. آ
  :لېوو یې تښپه بند ېاو د ژب خواليیشو او په تاوتر رځیته  ېنو تخت تښراواو

  ېتخته ک  ې ! په دید  ړی. تاسو غلط حرکت کید  ړوال  ېک  ېوي ... هغه په غلطه خان  ېخانه ک f7 په  دېپاچا با  خو« 

بله لوبه ده ...    خيیب  وهیوي ... دا   ړوال  ېک  ېخان g4 په  نه   ،ېک  ېخان g5 په  دېبا  ادهیدي ... پ  ړېوال  ې غلط  ېدان  ېولټ

ته   ټم  یې  ېپه کلکه م  ېچ  مېبهتره ده ووا ایاو    ولویون  ټ. ما په کلکه له م ېشو  ېبند  ېخبر  یې  هګتو  اپيڅپه نا  «دا ...  
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او    ولوړراوا  یېوي. مخ    يړزما الس اچونه احساس ک  دېهم با  یې  ېک  چواليیپه شان گ  ې تب  ېآن د خپل  ېچ  وړفشار ورک
 .روان وي ېپه خوب ک ېراته وکتل، لکه چ یې ېداس

 »ئ؟ړ رانه غوا هڅ ...  هڅ«

. په ړېک  ېرېد هغه د الس پر داغ ت  ېوتګ   ېم  ېوخت ک  نیاو په ع  لېونه و  هڅ  یڅبل ه  «ته راولئ!  ادی»له    ریغ  ما
وروسته   ېله هغ ،ړېک ېرځېته  ښېکر ېپه شان سر نوید و یې ګېاو ستر وړک  بیزما حرکت تعق  یې هګتو راراديېغ

 .شو دویزړبدن په ل  ولټ هګتو اپيڅپه نا یې

 »... ؟ اهمی... ما ب وړکار وک ایما کومه مزخرفه خبره او  ایلپاره، آ ی د خدا»:  لېوو ږپه غلي غ یې وډشون هګ رن ېب په

  ې مو دي چ  ادی. په  یوخت د  یې. همدا  ئړدا لوبه سمدالسه ختمه ک  دېنه، خو تاسو با »:  لېپه غلي پسپسي ورته وو  ما
 »!و  ليېدرته و هڅ رټاکډ

او په خپل پخواني مؤدب    وړک  ټیټسر    یېته    ېمخ  چینتوویرااوچت شو د چ  هیاځله خپل    تځښتند خو  وهیب. په    رټاکډ
مزخرف دي.   لېما وو ېچ  هڅ. طبعاً، هغه  مړغوا  نهښبخ   خهڅله امله له تاسو    ېروتنېاحمقانه ت  ېد خپل»:  لېوو  یې  ږغ
  و یاغلښله  ».  ولوړخواته راوا  ږخپل مخ زمو  یېوروسته    ېهغله    «استی  یونک ګټتاسو    ې په لوبه ک  ېخبره ده چ  ندهګرڅ

 ې شرموونک   ې تمه ونلرئ. ما د د  اتهیز  دېبا  خهڅله ما    ېو چ  ړیدرک  ی خبردار  ې. خو ما تاسو ته له مخک مړ غوا  نهښهم بخ
 .»لوبه وي ۍدا به زما د شطرنج روست ،ښیله امله وبخ ېلوب

  دمېزه پوه  ې وازیو.    یراغل  ېچ  وړال  هګتو  که ډاو په هماغه عاجزه او له اسرار    وړک  ټیټد درناوي په دود    یېسر    خپل
  مبهم داسې    وهیله  نور کسان    ېچ ېحال ک  ېد شطرنج پر تخته الس ونه وهي، په داس  کلهیڅنور ه  ړی به دا س  ېول  ېچ

ژغورل شوي  په روستۍ شېبه کې    خهڅحالت    منښواګکوونکي او    احتناریوه  له   ېشول چ  ېمغشوش پات  سرهاحساس  
  ا یب لځویرااوچت شو او  ۍوکڅ ېله خپل ېو چ چینتوویچ ړیس یروست «احمق!» دو،ېوغومب  ېکانر له غوس  کیوو. م

 .ته وکتل ېلوب هېپا مین یې

اماتور شطرنج باز په   وهید  ی اغلښدا  ېک قتیدومره بد هم نه و. په حق یې دیبر ف،یح»: لېوو یې هګسخاوتمندانه تو په
 ».استعداد لري رمعموليېغ هګتو

 
یپا  
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