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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  چې مونږ ته ښه ماشومانروح انګيز ته 
  . وروزي
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  :د اولدوز څو خبرې

دا كيسه چې لولى . سږكال مې لس كاله پوره شو. ې ده ستورىمانا ي. زما نوم اولدوز دى!      ماشومانو، سالم

يوه . زمونږ په كور كې اوسيده.  يو وخت زمونږ د كلي ښوونكى و»بھرنګ«ښاغلي . زما د سرګذشت يوه برخه ده

كه اجازه راكړى، ستا او د كارغانو :  خوښ شو او وې ويل»بھرنګ«د ښاغلي . وورځ ما ورته خپل سرګذشت وواي

لومړى دا چې زما كيسه : ما ومنله خو په څو شرطونو. ت به كيسه وليكم او كتاب به ترې جوړ كړمپر سرګذش

يوازې ماشومانو دپاره وليكي، ځكه چې د لويانو حواس دومره ګډوډ دي چې زما په كيسه نه پوھيږي او خوند ترې 

 ،نو.  او يا ھم ډير نازولي نه ويدوھم دا چې، زما كيسه ھغو ماشومانو د پاره وليكي چې يا غريب وي. نه اخلي

  :الندينې ماشومان حق نلري زما كيسې ووايي

 ھغه ماشومان چې په ګران بيه موټرونو كې – ٢.  ھغه ماشومان چې له نوكر سره ښوونځي ته راځي-١      

ر داسې كوي او پر ځان ډيھم ويل چې په غټو ښارونو كې شتمن ماشومان »بھرنګ«ښاغلى . ښوونځي ته راځي

  .نازيږي

خپله مور مې په . دا كيسه ھم د ھاغه وخت ده.  پورې د ميرې مور سره ومۍ     دا ھم بايد ووايم چې تر اووه كلن

پالر مې په يو دفتر كې . د پالر كور ته يې شړلى وه او بله ښځه يې كړى وه. پالر مې طالقه كړى وه. كلې كې وه

د څو كالو . و او ال يې يوازې يو واټ درلودو چې يو كوچنى ښار ،وهھاغه وخت مونږ په ښار كې ژوند كا. كار كاوه

  .وروسته زه ھم كلي ته الړم

ھيله من يم .  قول راكړ چې له دې وروسته زما د غټې نانځكى كيسه وليكي»بھرنګ« ښاغلي ،     په ھر حال

  .چې زما له سرګذشت نه ډير څه زده كړى

  

   اولدوز–                            ستاسو ملګرې                                     
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    د كارغانو د مور پيدا كيدل    

اولدوز . وو كړى کلپور يې . ى وهلميره مور يې حمام ته تل. بھر ته يې كتل.        اولدوز په كوټه كې ناسته وه

. كتل يې. اولدوز په كوټه كې ناسته وه. ته يې واييكه نه، نو راځي او پالر . و چې له ځايه ونه ښوريوته يې ويلي 

.  په فكر كې ھم وهېد نانځك. د ميرې مور نه ډيره ډاريده. د غټانو په شان په فكر كې وه،  نه ښوريده. فكر يې كاوه

وروسته د . څو كرتى يې ګوتې وشميرلې. و چې د ويلو نه دىوزړه يې دومره خپه .  كړى وههنانځكه يې نوې ورك

 يو تور كارغه د حوض په غاړه ناست دى، اوبه  چېناڅاپه يې وليد. حوصله يې بايللى وه. ۍ خوا ته راغلهكړك

غوښتل يې . سترګې يې په اولدوز ولګيدې. كارغه سر راپورته كړ. زړه يې خالص شو. يوازيتا يې ھيره شوه. څښي

ښاغلى كارغه، د حوض اوبه چټلې دي، : لورته يې ووي. خوشاله شوه. اولدوز فكر وكړ چې كارغه خاندي. والوزي

  .كه ويې څښي ناروغه به شى

له . مونږ كارغانو ته فرق نه كوي! نه زړګيه: وې ويل.        كارغه بيا وخندلى او ټوپ يې كړ او رامخ ته شو

څلور . ه يمزه ښځ.  مه وايه»ښاغلى كارغه«بله دا چې ما ته . دې نه ډير ناولي شيان خورو او ھيڅ راباندې نه كيږي

  .وايه" كارغه مور"ما ته د . اوالده لرم

دومره مھربانه وه چې اولدوز غوښتل ويې .  ته پاتى كيږيې       اولدوز پوه نشوه چې د كارغه كوم ځاى  ښځ

كه لږ مخې ته . سمه ده چې كارغه ښكلى نه و، بدرنګه ھم و، خو مھربانه زړه يې درلود. نيسي او مچ يې كړي

  . يېویلدوز نيولو او مچراغلى وى، او

  ستا څه نوم دى؟:        د كارغانو مور بيا ھم مخې ته راغله او وې ويل

  اوس ته څه كار كوى؟: بيا د كارغه مور پوښتنه وكړه.        اولدوز ورته خپل نوم ووايه

  . و نه ښوريږم،ويلي. ى حمام تهلھيڅ، ميرې مې دلته پريښې يم او تل:        اولدوز وويل

  ولې لوبې نه كوى؟. ته خو د لويانو په شان فكر كوى:       د كارغه مور وويل 

بيا يې كړكۍ خالصه كړه چې غږ يې بھر ته . اسويلې وكړ.  په فكر كې شوهې نانځكغټې       اولدوز د خپلې 

. چې وركه شوهيوه غټه نانځكه مې درلوده . د كارغه مورى، څه نه لرم چې لوبې ورباندې وكړم: ووځي او وې ويل

  .خبرې كولېمې نانځكې 

.        د كارغه مور د سترګو اوښكې د څانګ په څوكه پاكې كړى، ټوپ يې كړ او د كړكۍ په خوله كې كيناسته

د كارغه مور .  ته شوهېبيا دومره خوشاله شوه چې څه به وايى او رامخ. اولدوز لومړى وډار شوه او څنډې ته شوه

  ھم نه لرى؟ملګري او ھمزولي : وويل

  .ښوونځي ته ځي. خو ھغه ھم اوس ډير لږ وينم.  شته»ياشار«:      اولدوز وويل

  .راځه دواړه لوبې وكړو:      د كارغه مور وويل

د . بڼكى يې ځيږې وى. مخ يې ورته مچ كړ. سر يې ورته مچ كړ.       اولدوز د كارغانو مور په غيږ كې ونيوله

مښوكې يې د . اولدوز يې مښوكه ھم ښكل كړه. چې د اولدوز جامې ناولې نشيكارغه مور پښې راټولې كړى وى 

  د كارغه مورې، ستا صابون ډير خوښيږي؟: وې ويل. صابون بوي كاوه

  .په صابون پسې مرم:      د كارغه مور وويل

  . خوړلې به دې وىله مې درته راوړه کلچه يو، نو،ميره مې په قھريږي كه نه:      اولدوز وويل

  .ميره دې نه پوھيږي. پټ يې راوړه:      د كارغه مور وويل 
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  ته نه ورځې ورته يې نه وايى؟: وويل      اولدوز

  .زه؟ زه د چا چغلي نه كوم:       د كارغانو مور وويل

  ».ته چې ھر كار وكړى، كارغه راځي ماته يې وايي«: ميره مې وايي:       اولدوز وويل

درواغ واي زړګيه، زما دې په دې تور سر قسم وي، زه : ه كومې وخندل او وې ويل      د كارغه مور د زړه ل

  .بيا صابون او كب غال كوم او بيرته ځم.  اوبه څښل بھانه كوم، د حوض غاړى ته راځم. د چا چغلي نه كوم

  .؟ ګناه لري کوئد كارغانو مورې، غال ولې:       اولدوز وويل

؟ دا، ګناه ده چې غال ونه كړم او زه او اوالد ته وايي مه ماشومه كيږه، ګناه څه ،زړګيه:       د كارغه مور وويل

دا ګناه ده چې صابون د پښو الندې پروت وي او زه . زړګيه، دا ګناه ده چې ګيډه مړه نه كړم. مې له ولږې مړه شوو

ې په دې تشو نصيحتونو د په دې ھم ته پوه شه چ. په دې خبرو پوه شمدى چې  زما دومره عمر شوي. وږې پاتې شم

  .تر ھغه وخته چې ھر څوك د ځان دپاره كار كوي غال به ھم وي. غال مخه نيول كيداى نشي

ميرې يې خوراكي .        اولدوز غوښتل الړه شي يوه چكۍ صابون غال كړي او د كارغانو مور ته يې وركړي

د كارغه مور يې د دروازې غاړې ته . به يې نه پټوهخو صابون . شيان په المارۍ كې ايښودل او المارۍ به يې قفلوله

  . چكۍ صابون يې واخيست او رايې ووړهيو. پريښوده او خپله پخلنځاى ته الړه

 ده او ميره يې ھم د كړكۍ خوا یاولدوز وليد چې كارغانو مور وتل!       ماشومانو، بده ورځ په سترګو ونه وينى

ميرې .  شوى وههاولدوز ډيره بده ګير. وومخ يې تك سور . رګ كې نيولى دهد حمام كڅوړه يې په تخ. ته راروانه ده

؟ درته مي نه وو ويلي و کوئ كور لټ په لټ  چېاولدوز، بيا څه شوي: يې د كړكۍ نه سر دننه كړ او چيغه يې كړه

  نه ښوريږى، ھا؟

 صابون د كميس توندۍدوز په اول.  بيرته كړي او وننوځيکلپميره يې الړه چې د ور :      اولدوز څه ونه ويل

   څه پسې ګرځيدې؟،ايهوو: ميره يې ورننوتله او وې ويل. الندې وواھه، په يوه ګوټ كې كيناسته

ميرې يې د اولدوز .  ګرځيدممېپه وركه شوى نانځكى پسې ! ما مه واھه... مورى:      اولدوز يو دم وويل

سل كرتې مې درته ويلي د ناولې نانځكې خيال : او وې ويلد اولدوز غوږ يې ونيو او كش يې كړ . نانځكه بدې شوه

  پوھيږئ؟! دې له سره وباسه

اولدوز ميتيازې بھانه كړى، انګړ ته .       له ھغې وروسته، ميره يې پخلنځاى ته الړه چې ځانته چاى دم كړي

صابون يې يووړ او د ګالنو او . ارغه مور په بلۍ ناسته ده، سترګې پر الر دهد کالړه اخوا ديخوا يې وكتل، ويې ليد 

د كارغه مور ډير په كراره . بوټو الندې يې كيښود، د كارغه مور ته يې سترګه ووھله چې راشه صابون دې واخله

د كارغه مورې، يو بچې دې : اولدوز ورنه پوښتنه وكړه. راكوزه شوه او الړه د ګلونو او بوټو منځ كې پټه شوه

  راولى، ما سره لوبې وكړي؟

صابون يې . د غرمې نه وروسته منتظره اوسه، كه ميړه مې راضي شو، راولم يې:   د كارغه مور غلې وويل   

  .پورته كړ، والوتله او الړه

ګنې . پونو شروع وكړهوكله چې كارغه لرې ووت د خوشالى نه يې په ټ.      اولدوز آسمان ته سترګې نيولې وى

 ګرميجينې، ولې ګډيږى؟ دننه راشه، : ه ميرې يې ورباندې چيغه كړهناڅاپ. يخبرې كوونكى نانځكه يې موندلى و

  .زه دې پرستارۍ وس او حوصله نلرم. دې وھي
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څو دقيقې وروسته يې پالر د دفتر نه . اولدوز راغله او په كوټه كې كيناسته. وو     د غرمى د ډوډۍ وخت 

 ناپريمنځلو السونو په دسترخوان كيناست او په په. د اولدوز د سالم ځواب يې ھم ورنكړ. ووحال يې خراب . راغى

  .ولچې بيا د دفتر رئيس ورته څه ويلي  لكه.خوړلو يې شروع كړه

د پالر خوړلو ته يې كتل او د خولي ناړى به يې . و چې د سرو شو كچاالنو بوي اولدوز بيھوشه كړيولږ پاتى 

كوچنيان حق نلري په خپله ځانته : يي تل ويلميرې به . نه يې شو كوالى څه شى واخلي او ويي خوري. تيرولې

  .بايد لويان ورته په لوښې كې خواړه واچوي او ويې خوري. خواړه راواخلي

  

  

   وپيژنو»ښاغلى كارغه«    

اولدوز ھم .  غرمې ډوډۍ يې خوړله، پالر او ميرې ته به يې خوب ورتلو، بيده كيدل به،    د سنبلې مياشت وه

. كوچنيان بايد د غرمې ډوډۍ وخوري او بيده شي: نه، نو پالر يې ورته قار كولو، ويلىكه . مجبوره وه بيده شي

كه بيده شم، د كارغه . نن ورځ نشم بيديدالي:  ځان سره يې ويلله. ياولدوز ھيڅكله نه پوھيده چې ولې خامخا بيده ش

  .مور راځي، ما به ونه ويني، بچى به بيرته بوځي

كله چې پالر او ميره يې خوب يووړل ورو ورو . ه او ځان يې په بيدو كې واچاوه    د كوټې په آخر كې وغزيد

درې كرتې يې ګوتې شميرلې وې چې .يې قدمونه ايښودل او بھر راووتله، د توت د ونې الندې سيورې ته كيناسته

د . يداى شياولدوز ورته اشاره وكړه چې راكوز. لومړى په بلى كيناست، اولدوز ته يې وكتل. كارغه راورسيد

ډاريدم چې بيده : وې ويل. يو ښه وړوكى كارغه يې ھم د ځان سره راوړى و. كارغه مور راغله څنګ ته يې كيناسته

  .به يې

  . نن مې پالر او ميره بيده شول خو زه بيده نشوم. ھره ورځ بيديدم:     اولدوز وويل

كه د ورځې بيده شى، نو د شپې به . وخت ډير دىبيديدو ته ال . آفرين، ښه  كار دې كړى:     د كارغه مور وويل

  څه كوى؟

  !وړوكى كارغه دې ماته راوړى؟ څومره ښه دى... دا مې ميرې ته ووايه:     اولدوز وويل

د . ناڅاپه اولدوز اسويلى وكړ. ووډير مينه اخيستونكى .     د كارغه مور خپل بچى د اولدوز په الس كې وركړ

  ويلى وكړ؟ولې دې اس: كارغه مور وويل

  .كاشكې خوا ته مې واى، درې واړو به لوبې كولى. نانځكه مې راياده شوه:     اولدوز وويل

يو . زما مشره نوسې په دې څو ورځو كې ھګې اچوي او بچيان راوړي. غم يې مه كوه:     د كارغه مور وويل

  .درى تنه به شى. به يې درته راوړم

  ه لرى؟ بل بچى نه خپل پهته:    اولدوز وويل

  .درى نور ھم لرم. ولې، لرم يې:    د كارغه مور وويل

  .نو ته يې راوړه:    اولدوز وويل

دا مې ھم چې درته . د كارغانو پالر ھم شته، اجازه نه راكوي. خو زه يوازې پاتى كيږم:     د كارغه مور وويل

دوه اونۍ . رې به خبرې وكړيتر يوې اونۍ پو. ، تر اوسه خبرې نه كوي، په پښو ځي، الوتالى نشيیراوړ

  .ياد يې لره.  نو بيا ھيڅكله الوتالى نشي،پام كوه چې دوه اونۍ وروسته والوزي، كه نه. وروسته الوتالى شي

  ، څه به وشي؟الوزيكه وانه :     اولدوز وويل
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   خواړه وركړى؟چې کومپوھيږې . ښكاره ده چې مري:    د كارغانو مور وويل

  .نه پوھيږمنه، :    اولدوز وويل

كه كيداې شوه، كله كله ھم يو . د ورځې يوه ټوټه صابون، لږه غوښه او داسې نور:    د كارغه مور وويل

  .چينجي ھم خوري،  پنير ھم خوري. په حوض كې خو كبان ډير لرى. وړوكى كب

  .ډير ښه: اولدوز وويل

   ويې ساتې؟ چېميره دې اجازه دركوي: د كارغه مور وويل

  . نه، د ميرې سترګې مې په دې قسم شيانو بدې لګي، بايد پټ يې كړم:اولدوز وويل

د دې د السو ګوتى به يې نيولې او رودلې به .د كارغه بچى د اولدوز په لمن كې غوريده او خوله به يې وازوله

كو په لكه د اولدوز د ګوتو په شان، بڼكې يې نرمې وې د مور د بڼ. پښې يې نرې وى. وړې سترګې يې ځليدلى. يې

  .ود مور نه يې ھم ښكلې و. شان ځيږې نه وې

  ښه، غواړې چيرته يې پټ كړى؟: د كارغه مور وويل

د ګالنو او بوټو الندې به يې : وې ويل. ځاى چيرته وو؟ ھيڅ چيرې. په فكر كې الړه. اولدوز د دې فكر نه وكړى

  .پټ كړم

سربيره، كله چې ګالن اوبه كوي، بچى مې د دې نه . داسې نشې كيداې، ميره دې ويني: د كارغه مور وويل

  .لمديږي او يخنې يې كيږي

  نو چيرته يې پټ كړم؟: اولدوز وويل

  . د زينې الندې ښه ځاى دى: د كارغه مور آخوا ديخوا وكتل او وې ويل

. د زينې الندې د چرګاڼو كوډګۍ وه. په وړو ښارونو او كلو كې دغه شان زينې ډيرې دي. زينه بام ته جوړوي

د كارغه بچى يې ھلته كيښود او ور يې پسې بند كړ چې پيشو رانشي او وې نه خوري، ميره . وډګۍ دننه ھواره وهك

  .يې پوه نشي

  .د ور الندې يو سورى وو او د كارغه بچي سا اخيستالى شوه

  د كارغه مورې، نوم يې څه دى؟: اولدوز د كارغه مور ته وويل

  !وايه" هښاغلى كارغ"ورته : د كارغه مور وويل

  آيا ھلك دى؟: اولدوز وويل

  .ھو: د كارغه مور وويل

  .له څه نه معلوميږي چې ھلك دى؟ كارغان خو ټول يو شان دي: اولدوز وويل

سر او مخ يې . كه لږ ځير شى پوھيږئ چې ھلك دى كه جينۍ. تاسې داسې فكر كوى: د كارغه مور وويل

كله . اولدوز كوټې ته الړه، پريوتله، سترګې يې پټې كړى.  شولآخواديخوا لږ نور ھم وغږيدل او سره جال. وروښود

. خوب نه ورتلو. خو اولدوز رښتيا نه وه بيده شوى. چې ميره يې راويښه شوه، ګوري چې اولدوز ال اوس ھم بيده ده

  .د سترګو الندې يې ميرې ته كتل او په زړه كې يې خندل. د ښاغلي كارغه په فكر كې وه

  

  خوندورې غڼې 
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يوه شپه ميرې يې پالر ته . ميرې او پالر يې تعجب كاوه. اولدوز ډيره تازه او خوشاله وه.  ورځې تيرې شوىڅو

بايد د كار  سټه مټه يې پيدا . پخوانى حال يې نه دى. نه پوھيږم په دې جينۍ څه شوي، تل خاندي او ګډيږي: وويل

  .كړو

  . احتياط وكړمبايد ال: اولدوز دا خبرې واوريدلې، د ځان سره يې وويل

كله چې څوك نه ول، ښاغلى كارغه به يې د كوډګۍ . ھره ورځ دوه درې كرتې  ښاغلي كارغه ته ورښكاره كيده

  . نه راووست او لوبې به يې ورسره كولې

زوې ته به يې څه راوړل، لكه يوه . د كارغه مور به ھم كله كله راتله. اولدوز ښاغلي كارغه ته ژبه وريادوله

غڼې د كارغه مور په پښو كې نښتې وى، الس او . يوځل يې دوه غڼې راوړى وى. ، صابون او داسې نورټوټه غوښه

: د كارغه مور وويل. اولدوز ورڅخه ډار شوه. څه اوږدې پښې يې درلودلى. پښې يې وھلې خو خالصيداى نه شوى

  .وګوره بچى مې ھغه څنګه خوري. زړګيه مه ډاريږه

بيا يې مښوكه څو كرتې د ښي او كيڼې خوا نه پر ځمكه راكښله او . ير خوند وخوړلېرښتيا ھم د كارغه بچي په ډ

  .ډيرې خوندورې وې. مورجانې، بيا يې ھم راته راوړه: وې ويل

  .ډير ښه: مور يې وويل

  .درته رابه يې راوړم. زمونږ په پخلنځي كې دا ډيرې دي: اولدوز وويل

  .هد كارغه بچي ناړې تيرې كړې او مننه يې وكړ

له دغې ورځې وروسته اولدوز ھاخوا ديخوا ګرزيده، د غڼو ښكار به يې كاوه، د كميس په جيب كې به يې 

. بيا به يې په يو سم وخت كې وړې او د كارغه بچې ته يې وركولې. اچولى، ټنې به يې ورپسې تړلې چې ونه ووځي

  . نې او داسې نورو پر ځاى وودا د پټاسو، نقلو او شيري. البته دا د ھغه په خواړو كې نه راتلى

ھيڅ شئى، . ھيڅ شئى يې ژوندى ساتالى نشي. د كارغه مور ويلي وو كه ژوندي خواړه ونه خوري، خامخا مري

  .خو يوازې خواړه يې ساتلى شي

يوه ورځ د غرمى د ډوډۍ پر وخت، ميرې يې څو غڼې وليدلې چې الس او پښې يې ماتې دي او پر دسترخوان 

  .وز پوه شوه چې د دې له جيبه راوتلى دياولد. روانې دي

لومړى يې وغوښتل راټولې كړي او په جيب كې يې واچوي بيا يې فكر وكړ ښه ده، . زړه يې ډب ډب شروع كړ

  .ميرې د پښو نه ونيولې او بھر ته يې وغورځولې او بال په خير تيره شوه. ځان نانګاره كړي

مخكنې يوه دوه غڼې يې ھم . ورغله چې پاتې غڼې ورته وركړيد غرمې ډوډۍ وروسته اولدوز د كارغه بچي ته 

دا يې . د انګړ له غاړو څنډو نه موندلې وى، يوه يې په دوو ګوتو ونيوله چې د كارغه د بچي په خوله كې يې وركړي

  .د كارغه د مور نه زده كړي ول، چې څنګه يې په خپلې مښوكې سره د بچي په خوله كې خواړه وركړل

  .اولدوزجانې، نه يې خورم: ي غوښتل غڼى ونيسي چې يو دم يې سر تا وكړ او وې ويلد كارغه بچ

  آخر ولې، زما كوچنى كارغه؟: اولدوز وويل

  نوكان دې وګوره څه ډول دي؟: د كارغه بچي وويل

  ولې څه ډول دي؟: اولدوز وويل

خو زه نشم كوالى ھغه خواړه ټوكې كوم . ډير وبخښه اولدوز بي بي! اوږده، ناولي، تور: د كارغه بچي وويل

  پوھيږې اولدوز بي بي؟... وخورم چې
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زه به له دې نه وروسته په . له تا نه ډيره مننه كوم چې زما عيب دې راته مخامخ ووايه. پوھيږم: اولدوز وويل

  .باور وكړه. دې ناولو نوكانو خواړه ونه خورم

  

   د كب پر سر شورماشور او د كارغه د مور د اعدام حكم

شپږمه يا اوومه ورځ وه چې اولدوز يو كب ونيو او د كارغه بچې ته .  حوض كې څو سره او كوچني كبان ولپه

د مور نه يې اوريدلي وو چې د ماھي ښكار او خوړل . دا لومړى كب وو چې خوړو يې. يې وركړ او ھغه وخوړو

په ډيرو شيانو . ز د ميرې په شان نه وهد ده مور د اولدو.  ډيره مزه لري خو ليدلې يې نه وو چې څنګه خوړل كيږي

كه د كارغه بچي ورنه بد شئي . په دې پوھيده چې څه شئى يې زوي ته ښه دى او څه شئى ورته بد دى. پوھيده

كه فالنى شئى . دا درته نه راوړم ځكه چې دا يا ھغه ضرر لري! زويه: ويل به يې چې. غوښتلو، نو ورته نه ګوريدله

  ...ځكه چې غږ دې نښلي، او.  نشې كوالىوخورى نو ښه قاغ قاغ

اولدوز : تل به يې په توند خويي سره ويلى. خو ميره داسې نه وه. خپل بچي ته به يې د ټولو شيانو علت وايه

په جګ آواز . سمه كښينه. داسې مكوه، ھغسې مكوه. فالنى ځاى ته مه ځه. فالنى شئى مه خوره. فالني كار مكوه

ميرې يې ھيڅكله نه ويل چې مثالً ولې په لوړ آواز خبرې . كوى او داسې نورې خبرېولې پس پس . خبرې مكوه

وروسته چې د . اولدوز لومړى فكر كاوه چې ټولې ميندې د ميرې په شان دي. ونه كړي، ولې بايد غرمه بيده شي

  .كارغه مور سره آشنا او بلده شوه، فكر يې ھم بدل شو

د غرمې ډوډۍ پر وخت يې ميړه . ب نشته، چيغې يې آسمان ته پورته شوىميره يې چې سبا ته پوه شوه چې يو ك

كه وې . ډير چاغ دى. ھاغه كارغه چې راځي او د ډنډ د غاړې نه صابون پټوي. دا كار، د كارغه كار دى: ته وويل

  .پھاڼسي كوم يې. نيسم پر دار يې ځړوم

كه څه يې ويلې، ميره يې پوھيدله چې دا د اولدوز غلې وه، . د كارغه مور ته يې بدې بدې كنځلې ھم وكړى

  .په تيره بيا چې يوه ورځ مخكې نژدې وو د ډنډ پر غاړه يې ګير كړي. كارغه سره اړيكې لري

ښه ده، . په ټول عمر كې مې يوه ښه كارغه ندى ليدلى. ټول غله دي. كارغان ټول ناولي دي: ميړه يې وويل

  .ډنډ كې ترې پاتې نشيڅارنه يې كوه، كه نه، نو يو كب به ھم په 

ھو، بايد څارنه يې وكړم، اوس چې د ماھيانو په خوند يې شوخند وھلى، زړه يې غواړي چې ټول : ميرې وويل

  .يې وخوري

دا خبره د كارغه . ځكه چې كارغان غاښونه نه لري. اولدوز په زړه كې د خپلې ميرې په كم عقلتوب وخندلې

  .مور په خپله كوله

  

  ډيرو شيانو پوھيږي او له مرګه نه ډاريږيد كارغه مور په  

دواړه د توت د ونې د سيورې الندې كيناستل، اولدوز ورته ټول شيان . ټول بيده ول. غرمه، د كارغه مور راغله

  :وويل

  .كه ميره دې وغواړي ما ونيسي سترګې به يې راوباسم. فكر يې مكوه: د كارغه مور وويل

 البته د اولدوز او د كارغانو –اوس د كارغه بچي خبرې كولې .  راوويستوروسته يې د كارغه بچي د كوډګى نه

لږ يې په ګالنو او بوټو كې ټوپونه ووھل، آخوديخوا . خو د ځان په نسبت يې خبرې بدې نه كولې. د مور په شان نه
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ه مښوكه مور يې وروښودل چې څنګه خپلې وزرې پ. وګرځيد، وزرى يې ووھلې او بيا د مور په څنګ كې كيناست

  .كې ونيسي اووې څنډي

دا پنځوس ـ شپيته : وې ويل. د كارغه مور د كيڼ څانګ الندې ټپ درلود، ھغه يې اولدوز او زوي ته ښكاره كړ

پوره پنځه . د صابون غال پسې تلى وم، صابون جوړونكي په كوتك ووھلم او ټپي يې كړم. كاله پخوا ټپي شوى وو

  .حرايي ميوې مې وموندلې او ومې خوړلې، اخر ښه شومص.  كاله تير شول چې ټپ مې ښه شو

اولدوز د كارغه د مور د باسوادۍ او پوھې نه حيرانه شوه او ھيله يې كوله چې كاشكې د دې په څير مور يې 

يوه ورځ د ميرې . يوازې يو ځل يې د ميرې نه اوريدلي وو چې مور ھم لري. خپله مور يې نه په ياديدله. درلوداى

. لور دې ھم كلي ته بوځه، مور ته يې پريږده، زه نور د دې خدمت نشم كولى: ميرې يې وويل. ې النجه وهاو پالر ي

  .ھمدا نن سبا زه د خپل بچي خاونده كيږم

  .رښتيا چې د مور ګيډه يې پړسيدلې وه او د لونګوان وخت يې وو

له د كلي نه ښار ته راتله او دوې ته تره يې كله ك. يو دوه ځلې د اولدوز تره ھم ورته د مور څه خبرې كړى وى

له ھغې نه نوره خبره . اولدوز دومره پوھيده چې مور يې په كلي كې اوسيږي او دا ورته ګرانه ده. به ورښكاره كيده

  .نه وه

دغه ورځ د كارغه مور اولدوز ښكل كړه، زوى يې ښكل كړ او والوتله او په بلې كيناسته چې د كارغانو ښار ته 

  .الړه شي

  .ته ورسوه" كارغه پالر"زما سالم دې ھغه بل زوي او د : اولدوز وويل 

ميرې ورته . چوشك يې د كميس په جيب كې وو. وروسته ورپه ياد شوه چې څه سوغات ھم ھلكانو ته وليږي

ې اخيستلى وو، ھغه يې له جيبه راوويست پر زينه بام ته وختله، د كارغانو مور ته يې چوشك وركړ چې بچيانو ته ي

مخ يې اولدوز ته راواړه وو، قاغ قاغ . دغه وخت د كارغانو مور والوتله او الړه د يوې ونې په سر كيناسته. وركړي

  .يې وكړ، والوتله او له سترګو پناه شوه

  

  

  

  سره لنډ مالقات" ياشار"د 

 اجازې پرته بام ته ناڅاپه ورپه ياد شو چې د ميرې له. ھمداسې يې لرې لرې كتل. اولدوز د بام پر سر والړه وه

د كيڼې خوا . رښتيا چې د بام سر څومره ښكلى وو. يو نظر يې شاوخوا كورونو ته وكتل. لږه ډار شوه. ختلې ده

ورو ورو راووت الړ د سپي ھغې كودګې خولې ته " ياشار"يو دم . كور وو" ياشار"ګاونډې انګړ ته يې وكتل دلته د 

اولدوز چې . يو ھوښيار او مھربانه ھلك وو. رى كاله د اولدوز نه غټ ووياشار دوه د. كيناست چې تل به خالي وه

ناھيلې كيده چې ياشار سر راپورته كړ، . په جګه يې آواز ھم نشو كوالى. ھر څه وكړل چې ياشار يې وويني، ونشو

  لته څه كوى؟اولدوز، ته د: اول حيران شو، بيا په خوشالى سره د ديوال بيخ ته راغى او وې ويل. ھغه يې وليده

  .ومې ويل الړه شم د بام سر ته آخواديخوا وګورم. زړه مې په تنګ شوى وو: اولدوز وويل

  مېره دې چيرته ده؟: ياشار وويل
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چې څنګه يې دا خبره واوريده ورپه ياد شو چې د كارغه بچى يې د انګړ په منځ .  اولدوز ھر څه ھير كړي ول

په توندې سره د ياشار نه جدا شوه ! افسوس څه بد وشو...ښه شي بيا بهكيداى شي مېره يې راوي. كې پريښودلې دى

  .او راكوزه شوه

: غوښتل يې ور پسې بند كړي چې د مېرې غږ يې راپورته شو. د كارغه بچى يې ونيو او كوډګى ته يې ننويست

  اولدوز، الړې په كوم قبر كې پټه شوى؟ ولې ځواب نه راكوئ؟

مورې دلته يم، : بيا يې لږ الس او پښې راټولې كړى او وې ويل.  څه نشو ويالىاول يې. د اولدوز زړه ولوييد

  .بال په خير او خوښي تيره شوه. ميرې يې نور څه ونه ويل. ميتازې كوم

  

   د كارغانو د مور اعدام

وك لكه چې څ. د كارغانو مور قاغ قاغ كاوه او مرسته يې غوښتله. سبا سھار وختي اولدوز له خوبه راجګه شوه

اولدوز په منډه انګړ ته راغله ميره يې وليده چې د توت د ونې الندې والړه ده، د كارغانو مور . وژني او چيغې وھي

ميره يې په لرګي وھي او كنځا ورته كوي، د ميرې مخ يې ټپي شوى و . يې له ونې را ځوړنده كړيده، قاغ قاغ كوي

  .اغ كاوه، د پښو نه ځوړنده وهكارغه وزرې ښورولې او قاغ ق. او وينې ترې څڅيدلې

. اولدوز په خپله ھم پوه نشوه چې د ميرې خوا ته يې څه وخت ورمنډه كړه پښې يې ورته ونيولې او وې چيچلې

اولدوز . آخ او اولدوز يې له ځانه بيرته كړه او د غوږ بيخ يې ورله په كلكه څپيړه وواھه:..... ميرې يې چيغه كړه

  .لګيد بى ھوشه شوه او نوره پوه نشوهوغورځيده سر يې په ډبرو و

  

  د اولدوز پريشانه خوب

په كاشوغه يې دوا په خوله . ميره يې سرته ناسته وه. څو كسه ګاونډيان ھم ول. اولدوز ماسپښين سترګې وغړولى

 د اولدوز سترګو ھر څه خړ خړ ليدل خو ورو. يوه سترګه او تندى يې ورته په سپين دستمال تړلى و. كې ورڅڅوله

  .ياشار يې ھم وليد چې د مور څنګ ته ناست دى او ډډه يې ورته لګولى ده. ورو يې يو يو تن وپيژانده

. نوره نه مري. سترګې يې وغړولې! شكر: په وارخطايي وويل.  ميرې وليد چې اولدوز سترګې وغړولې

  !...خبرې وكړه.... اولدوز

 ناڅاپه د كارغه د مور قاغ قاغ له ھرې خوا پورته .ميرې خوا ته يې مخ وګرځاوه. اولدوز خبرې كوالى نشوى

خو سر يې داسې درد ونيو چې بې اختياره . اولدوز د ليونۍ په شان د ميرې څڼو ته الس واچاوه او چيغه يې كړه. شو

.... چيرته ده؟.... د كارغه مور: دغه وخت يې د ژړا ھق ھق جګ شو او وې ويل. يې الس وختل او غږ يې غلى شو

  !....مورې!.... مورې.... وړوكې كارغه څه شو؟.... چيرته ده؟.... د كارغه مور... ده؟چيرته 

خو اولدوز ھاى ھاى . ھر چا خبرې كولې او غوښتل يې ھغه په كراره كړي. ياشار د ټولو نه مخكې ورمنډه كړه

ارو دې وخوره ژر ښه د. اولدوز جانې مه ژاړه: ويلې. كرار كرار يې خبرې كولې. ميرې يې مھرباني كوله. ژړل

  .كيږى

خوب يې وليد چې د كارغه مور د توت له ونې ځوړنده ده، سا يې . اولدوز د ژړلو نه ستړى شوه او بيده شوه

ميره يې . اولدوز د ونې خوا ته منډه كړه! اولدوز زه الړم، زما خبرې ھيرې نكړې، مه ډاريږه: خيژي، وايي

اولدوز چيغه كړه او په ويره له خوبه پاڅيده او . يې چې په لغته يې ووھيوغوښتل . سمدستي د ونې له شا نه راووتله

بيا بيده شوه، لږ وروسته يې . د غه وخت يې يوازې پالر او ميره مور په كوټه كې ول. د ژړا ھق ھق يې پورته شو
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 يو وار يې سترګې .تر شپې پورې ھمداسې پاڅيده او بيديده. چيغه كړه او له خوبه راپاڅيده. بيا ھماغه خوب وليد

ژر ښه . ټپ يې مھم نه دى: واوريدل يې چې پالر ته يې ډاكتر وايي. ډاكټر يې معاينه كوي. وغړولې، ګوري شپه ده

اوس ورته ستن وھم، په كراره او . د څه شئي نه ډيره سخته ډار شوى. خو جينې ډيره ډار شوى، ټوپونه وھي. كيږي

  .بيده به شي

  .زه وږې يم: اولدوز وويل

  .ډاكټر ورته ستنه ووھله، بكس يې واخيست او الړ. اولدوز شيدې وخوړې. ميرې ورته شيدې راوړى

ژر . غوښتل يې د پالر او ميرې خبرې واوري خو ډير څه يې وانه اوريدل. اولدوز چت ته كتل او څه يې نه ويل

  .خوب يووړه

  

  الىد ښاغلي كارغه د زړه خواله او د كارغه د مور د نيول كيدو څرنګو

ميرې سترګې برندې . الس يې ولړزيد او چاى په بړستنه توى شو. سبا سھار اولدوز ته د كارغه بچى په ياد شو

اولدوز غوښتل چې پاڅي او د . پتلون يې اغوستلو چې دفتر ته الړ شي. پالر يې والړ و. كړى خو څه يې ونه ويل

چې د كارغه بچى ته به څه ورپيښ شوي وي، نه پوھيده ھيڅ نه پوھيده . خو عاقالنه كار نه و. كارغه بچي ته ورشي

په مخ او . ميرې يې د سترګې نه دستمال ايله كړى و. د كارغه  مور څنګه سھار وختي د ميرې په الس كيوتى دى

  .وروځو يې د كارغه د مور د مښوكې ځاى معلوميده

ډير وخت وشو چې حمام ته نه يم . مزه د ياشار مور ته ورځم ژر بيرته راځ: پالر يې چې الړ ميرې يې وويل

  .غواړم وګورم د ياشار مور ما سره حمام ته تالى شي. دا ځل تا له ځان سره نشم بيوالى. تللى

خو اولدوز نه غوښتل ورسره . ھيڅكله يې د اولدوز سره دا ډول خبرې نه كولې. ميره په رښتيا مھربانه شوى وه

مورجانې، اوس چې ته حمام ته روانه يې، : ه زړه كې راغله او وې ويليو دم يې يو څه پ. بده يې شوه. خبرې وكړي

  .ياشار ته ووايه چې دلته راشي، زه يوازې خپه كيږم

  .ياشار ښوونځي ته ځي: ميرې يې وويل

د كارغه بچى اوږد غزيدلى و او . اولدوز پاڅيده او د كارغه بچي ته ورغله. ميره يې الړه. اولدوز څه و نه ويل

  !....آه، باالخره راغلى: و ھمدا چې اولدوز يې وليده، وې ويلژړل يې  ا

  . ما و بخښه چې يوازې مې پريښودلى وى: اولدوز وويل

  .ډير تږى يم. ډير وږى يم. بيا به خبرې كوو. اوس خو يو څه شئى راوړه چې ويې خورم: د كارغه بچي وويل

فكر مې وكړ چې ته ھم : ړى وخوړى او وى ويلد كارغه بچي څو م. اولدوز الړه او اوبه اوخواړه يې راوړل

  .زما مور پسې الړى

  مور دې چيرته الړه؟: اولدوز وويل

  .ھيڅ چيرته، ميرې دومره ووھله چې مړه شوه، بيا يې په ډيرانه كې وغورځوله: د كارغه بچي وويل

  .ى وياوس به سپو ټوټې ټوټې كړي او خوړل! څه پاى او انجام: اولدوز ژړا بس كړه او وې ويل

سپى ان جرئت نشي كوالى زمونږ غوښې ته . زمونږ د كارغانو غوښه ترخه ده. ممكنه نده: د كارغه بچي وويل

اوس مې مور په ډيرانه يا بل . زمونږ مړى تر ھغې پر ځمكه پروت دى څو وروست او تيت شي. غاښ وروړي

  .ځاى كې پرته ده او ورستيږي
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. اوس ميره راځي، مونږ ويني: آخر اولدوز وويل. رغه بچي ھم وژړلد كا. اولدوز ځان نشو ټينګوالى، ژړل يې

  .بيا تا پسې راځم. وروسته له ھغې چې ميره حمام ته الړه. زه ځم

اولدوز په . ميره يې راغله كڅوړه يې واخيسته او الړه. د كوډگى ور يې وتاړه او الړه د بړستنې الندې وغزيده

ور يې ايله پريښود چې . د كارغه بچى يې راوويست. سته لمر غوړيدلى وښاي. كراره زړه د كارغه بچي ته راغله

  .لمر كوډګى ته ورننوزي

اولدوز جانې، رښتيا چې : مښوكه يې كيڼ او ښي خوا پر ځمكه راكښله او وې ويل. د كارغه بچي وزرې وڅنډلې

  .آزادي ښه شئى دى

  ختي څه پسې راغلى وه؟ته پوھيږئ د كارغه مور سھار و: اولدوز اسويلى وكړ او وې ويل

  .پوھيږم: د كارغه بچي وويل

  كوالى شى ما ته يې ھم ووايى؟: اولدوز وويل

: لمرخاته ما ته راغله او وې ويل. رښتيا دا ده چې راغلى وه ما بوځي او الوتل رازده كړي: د كارغه بچي وويل

ما مې . وروسته درپسې راځم.  بايد راشىته ھم. نن د الوتلو ورځ ده، وروڼه او خور دې بيايم او الوتل ورزده كوم

  اولدوز څنګه؟ نه يې خبروى؟: مور ته وويل

لږ وخت تير شو خو ته بھر . مور مې د كوډګى ور وتړلو او درغله تا خبر كړي. خبرووم يې: مور مې وويل

!.... قاغ ":مور مې چيغې كړى. ناڅاپه مې تر غوږ شو چې ونيسئ او وتړئ يې. زه په كوډګى كې وم. رانه وتلى

مګر مونږ په دې ښار كې د ژوند كولو حق نلرو؟ ولې نبايد له ھر چا : "مور مې ويل. زړه مې وغورځيد!.... " قاغ

د ور د سوري الندې مې وكتل و مې ليد چې مور مې د ميرې د غلبيل الندې " سره چې وغواړو براال دوستي وكړو؟

  .هښكاره وه چې د مور په خبرو مې نه پوھيد. كړيده

  بيا څه وشو؟: اولدوز بى طاقته شوه، په توندې يې پوښتنه وكړه

مور مې يو دم ټوپ كړ او د . بيا يې مور په پړي وتړله او د توت له ونې يې ځوړنده كړه: د كارغه بچي وويل

ه دغه وخت ميره په غصه شوه او په مور يې د كوتك په وھلو يې پ. ميرې مخ يې په مښوكه وواھه او ټپي يې  كړ

  د كارغه مور نور څه ونه ويل؟: اولدوز وويل. مور شروع وكړه

ولې نه، وې ويل چې اى ناپوھه ميرې، ته فكر كوى چې د كارغانو غال خوښيږي؟ كه زه د : د كارغه بچي وويل

 خپله ګيډه مړوى، فكر... خوراك څه ولرم چې خپله او د بچيانو ګيډه مړه كړم، نو ليونۍ يم چې بيا ھم غال وكړم؟

  !....كوى ټول ستاسو په شان دي

  بيا څه وشو؟: اولدوز ژړا بس كړه او پوښتنه يې وكړه. د كارغه بچى غلى شو

  .نور ته په خپله پوھيږى... د يو كميس سره. بيا ته راووتلى: د كارغه بچي وويل

  كار وكړو؟اوس څه ! نو د كارغه مور الړه او ژوند يې ختم شو: اولدوز وويل. يوه شيبه دواړه غلي شول

  .زه بايد الوتنه  زده كړم: د كارغه بچي وويل

  .زه په خپله ھم په ھمدې فكر كې يم. سمه ده: اولدوز وويل

  .كاشكى پالر، وروڼه، خور او انا مې پوھيدالې چې زه چيرته يم: د كارغه بچي وويل

  .ھو، مرسته به يې راسره كړى واى: اولدوز وويل

  ي مور مې ويلي تر څو نورو ورځو الوتنه زده نه كړم،  مرم؟په ياد دې د: د كارغه بچي وويل

  .په ياد مې دي: اولدوز وويل
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  ته يې په دقيقو ورځو پوھيږئ؟: كارغه بچي وويل

  .د شپږو ورځو نه زيات وخت نلرو: اولدوز په خپلو ګوتو شمير وكړ او وې ويل

  ستا په فكر بايد څه كار وكړو؟: د كارغه بچي وويل

  غواړى تا ياشار ته وركړم، صحرا ته دې بوځي او الوتل درزده كړي؟: اولدوز وويل

  ياشار څوك دى؟: د كارغه بچي وويل

  .ھمدا زمونږ د كيڼې خوا ګاونډى: اولدوز وويل

  .كه ښه وي زه څه نه وايم: د كارغه بچي وويل

  راز ساتونكى ھم دى، خو څنګه يې خبر كړو؟. ښه خو دى: اولدوز وويل

  .ھمدا اوس بام ته وخيژه، ورته ووايه راشي او ما بوځي: د كارغه بچي وويل

  .ښوونځي ته تللى. اوس نه كيږي: اولدوز وويل

  .ښوونځى؟ د اوړي د رخصتيو التر اوسه څو ورځې پاتى دي: د كارغه بچي وويل

، ته زه د بام سر ته خيژم. اوس ښوونځى رخصت دى. ميرې راته درواغ ويلي دي. ته رښتيا وايى: اولدوز وويل

  .ھمدلته منتظر اوسه

اولدوز ژر د كارغه بچى په كوډګى كې . د زينې په دوھمې پوړى كې وه چې د كوڅې نه د پښې آواز راغى

  .ور يې رابند كړ، كوټې ته الړه د بړستنې الندې وغزيده او انګړ ته يې كتل. كيښود

  

  كور قرنطين كيږي

. ورپسې اكا يې ھم، د پالر وړوكى ورور يې.  راغىدروازې آواز وكړ، پالر يې. د سپي غپ غپ يې واوريد

  .د سپي ځنځير د اكا په الس كې و. شا ته يې تور سپى ھم راونووت

  .اوس نو ھيڅ كارغه نشي كوالى دلته پښې كيږدي: پالر يې وويل

  .ژمى چې راغى بايد راشم او بويې ځم: اكا وويل

  .ورت نلروچې ژمى شو مونږ ھم سپي ته ضر. بده نه ده: پالر وويل

  اولدوز چيرته ده؟ د مور سره يې تللى ده؟: اكا وويل

  .نه، ناروغه ده، بيده ده: پالر يې وويل

په دې خاطر چې د . اولدوز ته اكا ګران وو. د توت په ونې پورې يې د سپي ځنځير وتړلو او اتاق ته راننوتل

  .مور د كلي نه يې راتلو

د پالر يې نه خوښيده چې څوك دې د ده په مخ كې د . څه ونه ويلاكا د اولدوز پوښتنه وكړه، خو د مور يې 

  .لومړى ښځى په اړه خبرې وكړى

  .دفتر ته دې بيرته نه ځي: اكا د اولدوز پالر ته وويل

  .وخت ھم تير دى. نه، اجازه مې اخيستى ده: پالر وويل

: د ساري په توګه يې ويل چې. لپالر د کارغانو بد وي. له دې وروسته بيا د سپی او کارغانو خبرې شروع شوی

 څه  يوبره او  ډيږي  او ټيټ يو څوك وويني چېچې  څنګهراځي غال کوي خو . کارغان ناولي او ډارن غالجن دي

  .ی راخلي، نو ژر تښتيئش
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و، ميره راغله، سپی لومړی وغريد، خو چې کاکا د کړکۍ نه ورباندې غږ وکړ، غلی ويو ساعت د غرمې نه تير 

  .شو

اولدوز غلې ناسته وه، کاکا ته يې . ووسر يې ځوړند نيولی . ری د کاکا نه مخ پټاوه، کاکا ھم ھغې ته نه کتل    مي

   ځان سره بوځی؟ې بيرته له سپی د چې نشی کوالی، کاکا: ډډه وھلې وه، ناڅاپه يې وويل

د اولدوز ژبه ونښتله، نه ولې يې بوځم؟ :     پالر سترګې بټې کړی، کاکا اولدوز ته مخ کړ او پوښتنه يې وکړه

  .زه ډاريږم.... زه: آخر يې وويل. پوھيدله څه ووايي

  !غلې شه ينجلې، ناز مه کوه:     پالر وويل

  .داړي تا به نه ،ورته وايم. زړګيه مه ډاريږه، ښه سپی دی:     کاکا وويل

بی ځايه د غالجنو .  ټول داړي.پريږده يې، د سړی خبره نه منی، په خپله د سپي نه ال خوشی ده:     پالر وويل

  .ھيڅ نه ده معلومه چې د دغه ناولو حيواناتو نه يې څه ليدلي. يکارغانو پلوي کو

    اولدوز نور څه ونه ويل، بړستنه يې پر سر راکش کړه او بيده شوه، کله چې راويښه شوه ويې ليدل چې اکا 

  . کې غاپی او کارغان شړيانګړی دی او سپی په ليې تل

ان اولدوز ھم په وٻره او ډار انګړ ته . ھيڅ کارغه نشو راکوزيدی. ه دغې ورځی ورسته کور قرنطين شو    ل

 کارغه ته وړه چې تور سپي يې د الس نه وتښتوله او ويې خوړه،  ښاغلييوځل يې د پسه يوه ټوټه غوښه. تلله

  .اولدوز چيغه کړه او دننه ته يې منډه کړه

  

   او ډار ورځېږېلد خپګان او انديښنې، د و   

د .  روغ شوچې د تندي ټپ ژر ښه شو، خو د اولدوز ټپ ډير وخت ونيو ېد مير.     اولدوز له خوبه راپاڅيده

د اولدوز د غاښونو ځايونه د ھغې په ورون کې .  اولدوز قھريدله پهد پخوا ال زياته به. ميری چلند بيرته بيا بدل شو

  . ښکاريدل

اولدوز ھر څومره چې زيار ويست پر وخت يې د . ووو، تل به وږی و خراب شوی کارغه حالت ډيرښاغلي    د 

 د . ټول ځايونه لټول او ھر ناآشنا غږ به يې څارهي تور سپي څلور سترګ.ھغه د پاره خواړه او اوبه نشو رسوالی

 خو نه پوھيدل .كه ياشار ورسره مرسته وكړي چارې به سمې شي. اولدوز او ښاغلي كارغه يوازنې ھيله ياشار وو

تور سپي به نه پريښوده ورته به يې غپل، . اولدوز د سپي له ډاره بام ته ھم نه شوه ختالى. چې ھغه څنګه خبر كړي

  .كې ګرځيده او ھر څه به يې بويول) غولى(تل به انګړ . كيداى شو وٻې داړي

معلومه نه ده چې ھغه ھم د . الىخو څه به يې ورته نشو وي.    د ياشار مور به كله كله د دوې كور ته راتله

اوس ميرې ھيڅ وخت ھغه د چا سره يوازې نه . ميرى ملګرې نه وي؟ د دې زمانې پر خلكو ژر باور نشي كيداى

  .پريښوده

پنځه ورځې په خپګان او انديښنې كې تيرې شوى، يوه ورځ فرصت پاتې .    ورځې يو پر بل پسې تيرې شوى

خو نه پوھيده چې څه . ھمدې ورځ ښاغلى كارغه والوزوي كه نه نو مړ به شياولدوز يوازې كوالى شول په . وو

  ډول يې والوزوي؟

مورې، : اولدوز وويل. په ھمدغه ورځ ميرې غوښتل واده ته الړه شي.    آخر فرصت پيدا شو او ياشار يې وليد

  .زه د سپي نه ډاريږم يوازې په كور كې نشم پاتى كيداى
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ياشار يې په . اولدوز د زړه له كومې خوشاله وه. له او د ياشار مور ته يې وسپارله   ميرې ھغه له السه ونيو

  ياشار چيرته دى؟: د ھغه له مور نه يې پوښتنه وكړه. كور كې ونه ليده

  .پرون ښوونځى پرانيستل شوى دى. ښوونځي ته تللى دى:     مور يې وويل

  .    اولدوز كيناسته او د ياشار انتظار يې كاوه

  

  

  

   كارغه د آزادولو پالن ښاغليد

اولدوز د سالم ځواب .     غرمه وه، ياشار په منډه منډه راغى، اولدوز يې چې وليده، سور شو او سالم يې وكړ

  .اولدوز او ياشار انګړ ته الړل. ياشار وړه خور ھم درلوده، مور يې شيدې وركولې چې  بيده شي. وركړه

  ياشار پوھيږي څه وشول؟: وويل     اولدوز په كرار او غمجن آواز 

  .نه:      ياشار وويل

  .كارغه مريښاغلی :      اولدوز وويل

   كارغه؟ ښاغلیكوم:      ياشار وويل

  .كارغهښاغلی زما :      اولدوز وويل

  مګر تا كارغه ھم درلود؟:      ياشار وويل

  اوس څه كار وكړو؟. ھو، درلودمې:      اولدوز وويل

  له كومه دې پيدا كړى دى؟: جان سره پوښتنه وكړه    ياشار په ھي

  بيا درته وايم، اوس وايم څه كار وكړو؟:     اولدوز وويل

  له ولوږې نه مري؟:     ياشار وويل

  .نه:     اولدوز وويل

  ټپي شوى دى؟:     ياشار وويل

  .نه:    اولدوز وويل

  نو بيا ولې مري؟:    ياشار وويل

  .نه الوزي، مخامخا مريواكارغه كه . نشيالوتالى :    اولدوز وويل

  .مړ زده ك الوتلرايې كړه زه به ورته:    ياشار وويل

  . پټ كړى دىید پوړې الندې م:    اولدوز وويل

  ميره دې خبره ده؟ :    ياشار وويل

  .كه پوه شي وژني يې:    اولدوز وويل

  .بايد يو چل وكړو:    ياشار وويل

  آيا غږ يې نه اورى؟. د د سپي كار وكړولومړى باي:    اولدوز وويل

يوه دوه ورځې مھلت راكړه، زه فكر .  كارغه راوباسو ښاغلیسپى نه پريږدي. ولې نه، اورم يې:    ياشار وويل

  .وكړم، پالن جوړ كړم، كار به يې وكړم
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 مور ما ته ويلي د كارغه. كارغه راوباسو، كه نه نو مريښاغلی فرصت نه لرو، بايد ھمدا نن :    اولدوز وويل

  .و

 كارغه ا دد: په بيړه يې پوښتنه وكړه. احساس يې كاوه چې غټ كار يې مخې ته دى.    ياشار په ھيجان راغلى و

  مور څوك ده؟

 كارغه مړ  ښاغلیاوس بايد يو كار وكړو چې. دا درته وروسته وايم. كارغه مور دهښاغلي د :    اولدوز وويل

  .نشي

  .كارغه راوړوښاغلی وروسته زه ښوونځي ته نه ځم، پټ ځو او د غرمې :    ياشار وويل

  .   د غرمې ډوډۍ يې وخوړه، د ياشار پالر خپل كار ته الړ او مور يې د تي ماشوم بيده كړ

  .زه بايد سبق ووايم او تمرين وكړم. زه او اولدوز نه بيده كيږو:    ياشار وويل

  . ر يې يوازې پريږدي   ياشار به كله كله دغه شان درواغ ويل چې مو

  

  

  له زندان څخه د ښاغلي كارغه د آزادې لپاره قتل

ويې ليد چې تور سپى يې . په پوړې باندې بام ته وختل، آخوا ديخوا يې وكتل.  دواړه بھر راووتل،     لږ وروسته

  .كارغه د كوټى ورته پروت او بيده دىښاغلي د . ايله كړى دى

  .و ښاغلى كارغه راوړمزه وركوزيږم ا:      ياشار وويل

  نه وينې چې سپې د ور په خوله كې پروت دى؟:      اولدوز وويل

  كارغه بيچاره، ګوره څه حال لري؟ښاغلی رښتيا وايى، :      ياشار وويل

  .فكر نه كوم ډير وډار شي، زړه ور كارغه دى:      اولدوز وويل

  اوس څه كار وكړو؟:      ياشار وويل

  .فكر وكړو، چاره ولټوو:      اولدوز وويل

  ....اوس يو فكر كوو، اوس يوه نقشه جوړوو:     ياشار وويل

ميرې د ُخم پر شاوخوا ډبرې ايښودې وې چې و .  ُخم د بام پر سر په يوه څنډه كې پروت ووی     د ميرې د سرك

  .راځه سپى ووژنو: سمدالسه يې وويل. د ياشار سترګې پر سپي ولګيدې. نه لويږي

   وژنو؟وې: دوز حيرانه شوه، وې ويل    اول

  .كه وې وژنو د تل لپاره به يې له شر نه خالصه شى. ھو:     ياشار وويل

  .زه ډاريږم:    اولدوز وويل

  .زه يې وژنم:     ياشار وويل

  ګناه نه ده؟:     اولدوز وويل

مونږ خو د چا .  چې بله الر نشتهخو لكه.  ګناه څه ته واييزه نه پوھيږم چې. ګناه؟ نه پوھيږم:     ياشار وويل

  .سره بد نه كوو چې ګناه وكړو

  .سپې مې د كاكا دى:     اولدوز وويل

كارغه بندي ښاغلی  او وډارويكاكا دې ولې سپې دلته راوړى او تړلې دى چې تا . وي دي:     ياشار وويل

  كړي؟
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. ټه ډبره يې راپورته كړه او رايې وړهياشار كرار كرار الړ يوه غ.     اولدوز ځواب نه درلود چې وريې كړي

  په كور كې څوك نشته؟: اولدوز ته يې وويل

  .زما زړه په سپي سوزي. مور مې واده ته تللى او پالر نه خبر نه يم:     اولدوز وويل

  .فكر كوې زما د سپي وژنه خوښه ده؟ بله الره نشته:     ياشار وويل

دغه وخت يې ډبره پورته كړه او سمدالسه يې كښته خوشې . ر ودريد    بيا يوه پوړى راكښته شو، د سپي پر س

ناڅاپه د اولدوز د . سپي ځيرګى وكړ او د الس او پښو غورځول يې پيل كړ. ډبره د سپي پر سر وغورځيده. كړه

  .پالر راووت او ويې ليده چې د سپي سا خيژي. دوې شاته شول. پالر آواز يې تر غوږ شو

  .اوس دې پالر سپې ويني او بام ته راخيژي. راځه چې ځو: ه غوږ كې وويل    ياشار د اولدوز پ

  كارغه پريږدوو؟:     اولدوز وويل

  .بيا زه ورپسې راځم:     ياشار وويل

ياشار كتابونه مخې ته كيښودل، ھرچا چې ليدل فكر .  منډه راكښته شول، الړل په كوټه كې كيناستله    دواړه پ

د بام پر سر يې د بابا د پښو غږ . رنګ يې ھم يو څه الوتى وو. و زړه يې غورځيدهخ. يې كاوه چې سبق وايي

د اولدوز پالر جامې اغوستلې وى او د سپي د الش تر څنګ . ياشار يوازې بام ته وخوت. بيا غږ رانغى. واوريده

  .بيا كوڅې ته راووت او والړ وو

وه او د اولدوز د كور ښيښه ماته شوى وه، د اولدوز     د ياشار راپه ياد شو چې يوه ورځ يې ډبره غورځولې 

پالر د اوس په شان كوڅې ته راوتلې وو او فال بين يې راوستلې او الره يې بنده كړى وه، په دغه فكرونو كې په 

  .سپې مې وواژه چې ته آزاد شى. زه ياشار يم: كارغه راوويست او وى ويلښاغلی توندې راكوز شو، لومړى يې 

  .مننه، خو نور وخت تير دى: كارغه وويل   ښاغلي 

  ولې؟:    ياشار وويل

د مور نيټه مې تر نن غرمې پورې ده، ھغه تيره ده، ما دومره ولوږه ګاللى ده چې د :    ښاغلي كارغه وويل

  .الوتلو وس نلرم

  اوس نه راځى زه درته الوتل زده كړم؟: وې ويل.    ياشار غمژن شو، نژدې و چې وژاړي

په ھر ډول . اولدوز ته ووايه زما نه څو بڼكې وباسه او وې ساته. ومې ويل وخت تير دى: وويل كارغه ښاغلي   

  .چې وي، كارغان په ما او تاسو پسې راځي

  .ياشار وژړل.  كارغه دا وويل، مښوكه يې وتړله او وجود يې سوړ شوښاغلي  

كارغه جنازه ښاغلي ه د پوړى د پاسه يې د موسكې شو.    ناڅاپه يې فكر شو سترګې يې د شيطانت نه وځليدې

ډبره يې راواخيسته د پخلنځاى په منځ كې يې وغورځوله، د سپي الش يې د توت د ونې سټې ته كيښود، يو . وكړه

. سطل اوبه يې راوړى، د دروازې او پوړې الندې ويني يې پريمنځلې، سطل يې د خوني پر منځ كې نسكور كيښود

ھغه يې . واخيست او الړ، د بام پر سر ورپه ياد شو چې بايد د پښو منډ يې پاتى نشي ه كارغ ښاغلیدغه وخت يې

  .وران كړ

ياشار ورته ډاډګرنه وركړه او . خو كار شوى و او چاره يې نه درلوده. ويې ھم ژړل.     اولدوز ډيره غمژنه شوه

پر سر دې بال پريوځي چې خوند . پوه نشيڅوك . كه غواړى چې كار ال وران نشي، بايد غږ دې ونه باسې: وې ويل

نن مې د ښوونكي نه ځينې شيان زده كړي دي او غواړم پالر او ميره دومره ډار كړم چې ان د خپل . يې وګورى

  .سيورې نه ھم وتښتي
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اوس اولدوز څه .  كارغه ويلي وو او څه چې يې په خپله كړي ول، اولدوز ته وويل ښاغلي    بيا يې ھغه څه چې

ياشار جنازه يو وړه او په يو .  كارغه څو بڼكې يې راوويستلې او په جيب كې يې واچولې ښاغليد. ال شوى وهپه ح

  .ځاى كې پټه كړه چې وروسته يې خخه كړي

  .د ياشار مور خپل زوي په غيږ کې نيولی او بيده وه

  

  .، ناپوه پالر او ميندې تير باسيماشومانھوښيار 

د ياشار . نور غږونه ھم ول. د اولدوز پالر چيغې وھلې.  ناڅاپه شور ماشور شو.    ماشومان منتظر ناست ول

د اولدوز . بيا ستانه شوه او لوپټه يې پر سر كړه او بام ته وختله. مور له خوبه راپاڅيده او انګړ ته يې رامنډه كړه

ننوتلي " پيريان" كور ته مې !....برباد شوم!.... واى، واى: سر يې واھه او چيغې يې وھلې. پالر ليونى شوى وو

  !....راسره مرسته وكړى!.... ننوتلي دي" پيريان"كور ته مې !.... زه دلته نور نشم پاتى كيداى!... دي

د اولدوز پالر د سپي الش وروښود او .       فال بين او څو سړي ورنه تاو ول او غوښتل يې چې كرار يې كړي

كور ته مې ..... وينې چا پريمنځلي؟.... لى دى؟ ډبره چا وړى ده؟وګورى، دا دلته چا غورځو: چيغه يې كړه

  !.....واى.... واى... بيا يې... لومړى راغلل سپى يې وواژه!... ننوتلي دي"  پيريان"

يو . د ياشار مور نه پريښودل چې بام ته وخيژي. غوږ يې نيولى وو.    اولدوز او ياشار د پوړى بيخ ته والړ ول

خوشاله ول چې دغه ټول خوشباوره .  نورو په بيعقلي خندلې د او په زړه كې يې د پالر اوواھه بل ته يې سترګك

  .كسان يې تير ايستلي دي

 خداى لهنه " پيريانو"د : خو ناڅاپه د ټولو د ويرې غږ پورته شو.    پالر يې په راكښلو راكښلو كوټې ته ننويست

  !...پناه غواړو

نسكور سطل .  او د ليونو غوندې يې په چيغو وھلو او آخوا ديخوا تللو شروع وكړه   پالر بيا غولې ته منډه كړه

يو كس دې په پيريان پاڅوونكى پسې . كور ته ننوتلي دي، كور پريږدى" پيريان: "بوډا سړي وويل. ټول ډارولي ول

  !....ان شوكور مې ور!... مرسته راسره وكړئ: پالر چيغه كړه. بل كس دې دعا ليكونكى راولي. الړ شي

يوې بوډۍ . پسې الړ" سيد ميرزا ولي دعا ليكونكې"بل تن . پسې والړ"  پيريان پاڅوونكيسيد قلي "   يو تن په 

غټه ليكل شوى او په زوړ قاب كې په کوږموږ خط سره " بسم هللا. "د كور نه راوړه چې پيريان وتښتي" بسم هللا"يوه 

ناڅاپه . يو او د بسم هللا ويونكې په كور كې د سورې په لټه كې شولدوو سړو قاب په الس كې ون. ايښودل شوى وه

په ډار ډار يې ډبره ونيوله او غولې . يې د پخلنځي په منځ  كې په يوه لويه ډبره سترګې ولګيدلې چې په وينو ككړه ده

چا دا وړې او .... دغه ډبرې ھلته څه كول؟!.... واى، واى: پالر چې ډبره وليدله بيا يې چيغې كړى. ته يې راوړه

آخر ما څه ګناه !.... واى.... غواړي په عذاب مې كړي.... پر ما پسې راخيستلى ده" پيريانو.... "ھلته يې ايښې ده؟

  ....كړيده؟

سمالسي كوټې ته ننوتل چې د . دا خبرې چې يې واوريدلې ويې خندل.    اولدوز او ياشار ديوال تر شا والړ ول

واده . اوس پريږده چې ميره دې راشي نو څه خاورې به پر سر باد كړي: ياشار وويل. وينيبام پر سر كسان يې ونه 

ياشار د اولدوز پر خولې الس كيښود چې غږ يې څوك . دغه وخت دواړو د زړه له كومې وخندل.  ګنډير شيورتهبه 

  .وانه وري
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ميړه يې وليد چيغه يې كړه او د . ه   معلومه نه ده چې چا ميره خبر كړى وه چې په بيړه يې ځان كورته ورساو

لومړى دې پيريان : بوډۍ ويل. ښځو په راكښلو راكښلو د ښي خوا ګاونډي كره بوتله. انګړ په منځ كې راوغورځيده

  . اميندواره ښځه ورشيبهپاڅوونكي او دعا ليكونكى راشي، پيريان دې وباسي، بيا 

پيريان .  ان پاڅوونكى او دعا ليكونكى راورسيدلسر مو نه خوږوم، لنډه دا چې  نيم ساعت وروسته پيري

آينه يې وغوښتله، عجيبه او غريبه آوازونه يې . پاڅوونكي لوښې چپه كيښود او عجيبه او غريبه خبرې يې وكړى

اې پيريانو، تاسو ته د پيريانو په پاچا قسم دركوم، د دې مسلمان له كوره ووځى، دې مه په : كول او اخر يې وويل

  !عذابوى

  .پنځوس روپۍ راكړه چې بند يې كړم او الړ شي: بيا يې آينه وترنګوله او د الدوز پالر ته يې وويل

پيريان پاڅوونكي روپۍ واخيستلې او الس يې د لوښې . د اولدوز پالر چانه ووھله او ديرش روپۍ يې وركړى

تاسو ته د ! دې مه په عذابوى. ىاى پيريانو د دې مسلمان له كوره لرې ش: الندې كړ بيا يې راويست او وې ويل

  !پيريانو په پاچا قسم دركوم

بيرته نه . له نيكمرغه الس يې درنه واخيستل او ژر الړل:    لږ وروسته پاڅيده او په خندا خندا يې پالر ته وويل

  .په دې شرط چې ما خوشاله كړى. راګرځي

وار د دعا . ھغه الړ.  ته وركړىيڅوونك   پالر د خوښې ساه واخيستله او ديرش روپۍ نورې يې پيريان پا

په توره او نارنجي سياھي باندې يې كږې وږې كرښې وليكلې يوه يوه ټوټه كاغذ يې په ھر كنج كې . ليكونكى راغى

  .كيښود، شل روپۍ يې واخيستلى او الړ

  .څوک نه پوھيدل چې پيران پاڅوونکي څه کيښودل او څنګه الړ. ميرنې يې راوستله

پالر او ښځه يې دومره وارخطا او ډار شوي ول چې تر دغه . وه، د ياشار مور اولدوز كور ته بوتله   چې شپه ش

  .وخته پورې يې اولدوز ته فكر شوى نه وو

  

   واوره، ساړه، بيكاري او انتظار

 د. بيا ژمى شو، واوره او ساړه له حده تير شول.     منى راورسيد، واوره او ساړه يې ھم د ځان سره راوړل

  .د سپي پر سر يې پالر سره النجه ھم وكړه. اولدوز اكا په سپي پسې راغى، تش الس او په قھر ستون شو

د شپې به ډاريده .    د ميرې ويره ال نه وه تللى، د پخلنځي ور او ديوالونه د چاپي او خطي دعاګانو نه ډك ول

يوازې به بھر وتله او د . لدوز يوه زره ھم نه ډاريدهاو. اولدوز به يې د ځان سره بووله. يوازې به بھر ته نشوه وتالى

ياشار يې ھم . د ښاغلي كارغه بڼكې يې د راډيو په ډبلي كې پټې كړى وى. زړه له  كومې به يې ميرې پورې خندلې

منظم به ښوونځى ته تلو او سبق . ياشار د ښاغلي كارغه جنازه په يو ښه ځاى كې خاورو ته سپارلې وه. ډير لږ ليده

  .ه يې ويلوب

ياشار به زياتره وخت قلم وركاوه او مور به .     خو كله كله به يې د مور سره د قلم د وركولو پر سر النجه كوله

ته دومره فكر نه كوې، پالر دې په څومره سختۍ سره د دې قلمونو روپۍ الس ته : يې په قھريدله او ويل به يې

  .راوړي

  .يوه دوه اونۍ وروسته لنګيږي: اونډ ښځو به ورته ويلد ګ.    د ميرې خيټه ډيره راوتلې وه

  .ښايي ال ژر:    ميرې به ځواب وركاوه

  .دا وار انشا هللا بچې به دې ژوندې پاتى شي:     د ګاونډ ښځو ويل
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  .چې نذرونه او سوالونه وكړم خامخا ژوندى پاتى كيږي! انشاهللا:    ميرې ويل

واورى دومره ډيرې وريدلى چې سھار به راپاڅيدې ليدلې .  كار ته به نه تلوو.   د ياشار پالر به زياتره بيكار وو

سړې يخنې به چڼچڼۍ وژلې او د منې د پاڼو په شان به پر ځمكه . به دې چې كړكۍ تر نيمايي پورې واورو پټې كړي

  .غورځيدلې

وار يې وكړ، دواړه يې كوتك يې راواخيست .     يوه ورځ سھار پالر وليده چې دوه كارغان پر بام ناست دي

اولدوز . خو كله چې يې الس وروړ معلومه شوه چې د سړې يخنې نه وچ شويدي. ووھل او پر ځمكه وغورځيدل

داسې نه چې ښاغلي كارغه :د ځان سره يې وويل. ياشار څو ورځې وروسته د مور له خولې خبر شو. ډيره خپه شوه

  !پسې راغلي ول

كور به يې . لوښې به يې پريمنځل. تله د پالر ښځې سره به يې مرسته كوله    د يارشار مور به ھر سھار را

كله به چې . بده ښځه نه وه. اولدوز ته ګرانه وه. ورځ مزدوره وه. غرمې ته نژدې به خپل كور ته تلله. جارو كاوه

نور . يږيميره الړه، اولدوز به كوالى شو ورسره څو خبرې وكړي، د ياشار پوښتنه وكړي او ورته سالم ول

سره له دې يې ھم ھغې ته څه نه . ګاونډيان به ھم تلل راتلل، خو اولدوز ته تر ټولو د ياشار مور تر ټولو ګرانه وه

  .باور يې درلود چې ھغوى به يوه ورځ راشي. ښكاره كول او يوازې يوازې د كارغانو انتظار يې كاوه

زما زړه بچې : يوه شپه  يې ميرې ته وويل. ه راستنيدلو  پالر به د تل په څير دفتر ته تلو او كور ته به بيرت

كه دا ځل ھم . كه دا ځل دې بچې ژوندى پاتى شي او  ښه وي، اولدوز بل ځاى ته ليږم چې ته په ارامه شى. غواړي

  .نو اولدوز له ځان نه نشم كوالى لرې كړم. بچې دې مړ پيدا شي

.  راشي ځكه چې پريمانه نذرونه او سوالونه يې كړي ول   ميره ھيله منه وه چې بچې به يې ژوندې دنيا ته

  .زړه يې غوښتل چې مړ دنيا ته راشي. اولدوز د دغه نه زيږيدلي بچي سره كينه كوله

  

  نذر او سوالونه د مړينې مخه نشي نيوالى، د كارغه د مور ياد  

  .    آخر ميره لنګه شوه

نظر "و سوالونه يې وكړل، دعا او تعويذ يې وكړ، د كوډې او منترې يې وكړى، نذرونه ا.   ھلك ژوندې وو

خو . د څه لپاره؟ د دې لپاره چې ھلك مړ نشي. په قبرونو يې شمعې بلې كړى او څه څه يې وكړل. يې وكړه" قرباني

په . د مور په خيټه كې يې ښه وده نده كړى: ډاكټر يې راووست، وې ويل. د اونۍ په سر كې ھلك مرګ ته نژدې شو

  .زه څه نشم كوالى: ه ژوندى پاتى شيګرانه ب

  .     سبا ته ھلك مړ شو

ال تر . وواژه" پيريانو"زوي مې : شپه او ورځ به يې ويل.     ميره د كمزورۍ او خپګان نه سخته ناروغه شوه

  .بل دې ھم د كينه ناك سترګې ړندې وي، كينه يې وكړه او زوي يې راته وواژه. اوسه يې زما نه الس ندې اخيستې

ياشار به ھم كله كله غرمې ډوډۍ د پاره د مور خواته ورتلو او د .    د ياشار مور به ټوله ورځ د ميرې سره وه

كله كله به يو كارغه يوازې له آسمان نه تيريده او يا به د . د كارغانو پته نه وه. اولدوز سره به يې څو خبرې كولې

اولدوز ته به د كارغه مور ورياديدله چې . ينار پاڼې رژيدلې وىد چ. قاغ قاغ آواز اوريدل كيده او ژر به وركيده

  .قاغ قاغ به يې كاوه، ځنګيدله به، ناڅاپه به يې وزرې خورولې او تله به. څنګه به په وړو څانګو كيناستله

      

  سخت ژمې تيريږي
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. ونو ته پورته شوىډير ژر واورى د انګړ په منځ كې انبار شوى، ديوال. ډير سخت وو.     سخت ژمى تيريده

مور يې د كاركولو او جامو . د ياشار پالر تل وزګار وو. په درې چنده بيه ھم نه پيدا كيدل. سكاره نه پيدا كيدل

بيګاه : د ساري په ډول به يې ويل. كله به يې باور نه كيدونكې خبرونه راوړل. پريمنيځلو دپاره نورو كورونو ته تله

  .ړه دهيوه غريبه كورنۍ د ساړو نه م

د شپې مې ماشوم د صندلۍ الندې د ساړو نه وچ شوى او :    يوه ورځ سھار په ژړا راغله او ميرې ته يې وويل

  .مړ شوى دى

نژدې وو چې : اولدوز ته يې وژړل او وې ويل. د وړې خور د مړينې فكر ليونى كړى وو.    ياشار ډير ځوريده

  .ندې سكاره نشته، يخه دهزمونږ د صندلۍ ال. زه ھم د ساړو له السه وچ شم

  .مه ژاړه ياشاره، كه نه نو ما ته ھم ژړا راځي:    اولدوز يې اوښكې پاكې كړى او وې ويل

په دې وران كلي كې ھيڅوك نشته چې ووايي : سھار مې پالر مور ته ويل:    ياشار ژړا بس كړه او وې ويل

  .ولې دلته سكاره نشته

  پالر دې كار كوي؟:    اولدوز وويل

  .كله كله واوره جارو كوي. نه، په كور كې ناست وي او فكر كوي:    ياشار وويل

  ولې نه ځي چې كار پيدا كړي؟:    اولدوز وويل

  .وايي چې كار نشته:    ياشار وويل

  .ولې كار نشته؟ ياشار څه و نه ويل:    اولدوز وويل

     

  د پسرلي ھوا

ژمي ډير . شينكي وټوكيده، ګلونه ډير شول. اوبه يې روانې كړى     واوره كمه شوه، پسرلي ځان ښكاره كړ او 

  .ډير ھم په ګرانه ژوندي پاتې شوي ول. له پښو نه غورځولي ول

د ياشار پالر د نورو لس شلو كسانو سره تھران .      د ياشار مور سړه صندلۍ لرې كړه، كړكۍ يې بيرته كړې

  . كې ياشار او مور يې د نورو كلونو په شان يوازې پاتې شولپه كور. ته الړ چې د خښتو په بټيو كې كار وكړي

ميرې به ھم . اولدوز به زيات وخت د ياشار په كور كې وه. اولدوز ته يې نشو كتالى.    ميره نوې ښه شوى وه

ته سږكال دې ښوونځى : پالر يې ويل. پالر د اولدوز سره مينه كوله خو د اولدوز ھغه بدې شو. نور ورته څه نه ويل

  . ليږم

  

  څوك د كارغانو په ژبه پوھيږي؟

پرون مې  : يوه ورځ يې اولدوز ته وويل. ياشار په كلنې ازموينې كې بوخت وو.    د غبرګولى مياشت راورسيده

  .دوه كارغان وليدل چې د ښوونځى پر شاوخوا چورليدل

  ښه، بيا؟:     اولدوز له ځايه پورته شوه او وې ويل

  .كله چې راووتلم، ومې كتل نه ول. د حساب ازموينه مې وه. ټولګي ته الړمبيا :     ياشار وويل

  .كه زمونږ كارغان وي، بيرته راځي. مه خپه كيږه: ياشار وويل.     اولدوز بيرته په خپل ځاى كيناستله

  خبرې دې ورسره وكړئ؟:     اولدوز وويل

  .زه د كارغانو په ژبه بلد نه يم. وخت نه وو:     ياشار وويل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٣

  .خامخا بلد يې:     اولدوز وويل

  ته څه پوھيږې؟:     ياشار وويل

ځكه چې مھربانه يې، ځكه چې پاك زړه لرى، ځكه چې ھر څه د ځان لپاره نه غواړى، ځكه :     اولدوز وويل

  .چې د ميرې په شان نه يې

  دا دې د چا نه زده كړي؟:    ياشار وويل

  .د كارغه مور ويل زه خو يې د ځانه نه وايم. نو په ژبه پوھيږيټول ښه ھلكان د كارغا:    اولدوز وويل

ھيڅ : د خوشالې نه يې د اولدوز الس په دواړو السو كلك ونيو او وې ويل.    ياشار د دې خبرې نه خوشاله شو

ھيڅ مې په ياد نه . سره خبرې وكړم" ښاغلي كارغه "نه پوھيږم، چې څنګه مې په ھغه ورځ يې وكوالى شول د 

  .دي

  

  د كارغانو راستنيدنه

د غرمې . د لويانو به د غرمې خوب ته زړه كيده. ھوا توديدله. دوبى نژدى كيده.   دوه درې ورځې تيرې شوى

  .ماشومان به يې ھم په زوره بيده كول. ډوډۍ چې به يې وخوړه، بيده كيدل به

د ښوونځي نه لږ الندې، يو جومات .    يوه ورځ ياشار وروستني آزموينه تيره كړى وه او كور ته بيرته راتلو

غرمه ده، ياشار راستون . د توت تر ونې الندې يې د ياشار نوم تر غوږ شو. د جومات مخې ته د توت ونه وه. وو

غوښتل يې روان شي چې بيا د شا نه ورته غږ وشو، . شو، شاوخوا يې وكتل، څوك يې ونه ليد، كوڅه خالي وه

  !ياشار

د . اڅاپه يې پر دوو كارغانو سترګې ولګيدلې چې د توت په ونه كې ناست ول، خندل يې   ياشار راستون شو، ن

  كارغانو، تاسې ما له كومه پيژنې؟: وې ويل. ياشار زړه په ټوپونو شروع وكړه

  ښاغلى ياشار، ته د اولدوز ملګرى نه يې؟:   يو كارغه په خپل نري آواز سره وويل

  .ولې، يم:  ياشار وويل

سمه ده چې زمونږ مور ته په خپله نه وى ليدلى، خو ستا نښې ورته اولدوز :  غټ آواز سره وويلبل كارغه په

" آنا"زمونږ . نه مو غوښتل لومړى اولدوز ووينو. ډير وخت وشو چې پر ښوونځيو ګرځو چې تا پيدا كړو. ويلي وى

  اولدوز څنګه ده؟. سپارښتنه كړى وه

  .ھيره كړى وي، ښاغلى كارغهويريږي چې تاسو به ھغه :    ياشار وويل

ورور يم چې تاسو " ښاغلي كارغه"زه د ھغه : وبخښه، مونږ ځان در ونه پيژانده:   كارغه په غټ آواز وويل

  .وايي" پيغله كارغه"ھغې ته . دا ھم زما خور ده. سره وو او بيا  مړ شو

زمونږ پالر ھم . چ كړ، مړ شوالبته مونږ يو بل ورور ھم درلود چې د ژمې يخنې و:    پيغلې كارغه وويل

  .زمونږ مور پسې د خپګان له كبله مړ شو

  .تاسې دې سالمت ووسئ:    ياشار وويل

  .مننه كوو:   كارغانو وويل

  .دلته ښه نه دى وغږيږو، زمونږ كور ته ځوو، په كور كې څوك نشته: ياشار فكر وكړ او وې ويل

  .غه د سر د پاسه الوتلياشار روان شو او كارغان ھم د ھ.  كارغانو ومنله
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كله به يې آسمان ته . ځان يې دومره غټ ګاڼه چې څه به وايى.   ھيڅوك نشي ويالى چې ياشار څه حال درلود

كلي يې د ګاونډي نه . په پاې كې كور ته راورسيدل. كتل، كارغان به يې ليدل، خندل به يې او بيا به روان شو

ياشار . كارغان راكښتل شول، په پوړيو باندې كيناستل. كور ته نه راتلهمور يې غرمه . واخيستله او كور ته ننووت

  اولدوز نه غواړې ووينې؟: وويل

بيا پيغلې كارغه . درې واړه غلي شول.   په دې وخت كې د ديوال له ھغې خوا د اولدوز د ژړا غږ پورته شو

  .بيړه نه كوو. اوس اولدوز نشو ليدالى: وويل

زمونږ . ھمدا نن راځو. بيا راځو او وينو يې. ړ شو د كارغانو ښار ته خبر يوسوھو ال: ښاغلي كارغه وويل

  .سالمونه اولدوز ته ورساوه

. بيرته راغى. ھر څومره چې يې انتظار وويست اولدوز رانه وتله.   كله چې ياشار يوازې پاتى شو بام ته وخوت

كميس يې . ھوا توده وه. ، بيا بام ته وخوتډوډۍ يې وخوړه. مور يې په يخچال كې ډوډۍ او پنير ايښودلي ول

. څو مرغۍ د شنه آسمان الندې الوتلى. آسمان پاك او شين وو. غوښتل يې آسمان ته ښه وګوري. وويست او پريووت

  .داسې چې ته به وايى وزرى نه خوځوي او په سر ځي

  

  د تيښتې قرار، تيښته د بيرته راستنيدو د پاره

د اولدوز سترګې لمدې وې ھق ھق يې . پالر اولدوز خپل څنګ ته كينولې وه. وود غرمې ډوډۍ دسترخوان خور 

  .خبره نه مني. زړه يې وھل غواړي: ميرې ويل. كول

  لورجانې، ته خو اوريدونكې جينې وى، څه خبره ده؟:   پالر وويل

 الړه شم د ياشار وايې يوازې خپه كيږم بايد پريږدى چې: ميرې وويل. ھق ھق يې كاوه:  اولدوز څه و نه ويل

  .سره لوبې وكړم

له ما ويلې تا ويلې نه وروسته، پالر اجازه . ھو، زما زړه لوبې غواړي، يوازې خپه كيږم:   ناڅاپه اولدوز وويل

د ډوډۍ خوړلو . اولدوز ډيره خوشاله شوه.  وركړه چې اولدوز دې كله كله ياشار خوا ته ځي او ژر دې بيرته راځي

زړه يې غوښتل ھلته كينې او د كارغانو انتظار . اولدوز پاڅيده د بام سر ته وختله.  بيده شولوروسته پالر او ميره

اولدوز راغله د ياشار . لمر تود شوى وو. ناڅاپه يې سترګې په ياشار ولګيدې چې په خواږه خوب بيده وو. وكړي

ياشار . اولدوز ھم وخندل.  خندلياشار سترګې وغړولى او وې. سر ته كيناسته د ھغه په ويښتانو يې الس راكښه

  اولدوز، پوھيږئ څه خوب مې ليده؟: كميس يې واغوست او وې ويل. راپورته شو او كيناست

  .نه:    اولدوز وويل

. د پيغلې كارغه واده ته ځو. خوب مې ليده چې د يو بل الس مو نيولى، د وريځو د پاسه ناست يو:    ياشار وويل

  . راځينور كارغان ھم پر مونږ پسې

  پيغله كارغه څوك ده؟:   اولدوز لږه سره غوندې شوه، بيا يې وويل

  درته مې نه وو ويلي؟:   ياشار وويل

  نه:   اولدوز وويل

  .  كارغان مې وليدل او خبرې مو ھم سره وكړى:   ياشار وويل

  كله؟ :  اولدوز وويل
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وعده يې كړى چې اوس .  خور او ورور ول"ښاغلي كارغه "د . كله چې له ښوونځي نه راستيندم:   ياشار وويل

  .راشي

  خور ده؟" ښاغلي كارغه"پيغله كارغه زمونږ د :   اولدوز وويل

  .ھو:   ياشار وويل

  د كارغانو د پالر څه خبر دى؟:   اولدوز وويل

  .ويل يې چې د ميرمنې له غمه مړ شو:   ياشار وويل

پر ځمكه . راتلل راتلل او د بام شا ته راورسيدل.   په دې وخت كې دوه كارغان د ونو تر شا راښكاره شول

د احوال پوښتنې او آشنايې . په غيږ كې كينول. اولدوز يو يو وينو او ښكل يې كړل. كيناستل، سالم يې واچاوه

  .اولدوز، ټولو كارغانو ويل چې ته بايد زمونږ خوا ته راشى: وروسته ښاغلي كارغه وويل

  تم؟له دې كوره وتښ:   اولدوز وويل

مونږ پوھيږو . ھو، بايد وتښتى زمونږ خوا ته راشى، كه دلته پاتى شى، خپه كيږى او مرې:  ښاغلي كارغه وويل

  .چې ميره دې ډيره ځوروي

كاكا مې ھم له ھغه وخته چې سپې يې مړ دى، . څنګه تيښتداى شم؟ پالر او ميره مې نه پريږدي:   اولدوز وويل

  .زمونږ په كور كې پښه نده ايښى

  .كه ته وغواړى، كارغان پوھيږي چې تا څنګه يوسي:  پيغلې كارغه وويل 

  يعنې الړه شي او بيرته رانشي؟: په دې وخت كې يې وويل.   ياشار تر دې وخته څه نه وو ويلي

  ته څه فكر كوى، ياشاره؟. دا د دې په خوښه پورې تړلې ده:   پيغلې كارغه وويل

خو كه د كارغانو ښار . ته پاتى شي له السه وځي او څه كار ھم نشي كوالىستاسو خبره منم كه دل:   ياشار وويل

  زه نه پوھيږم څنګه كيږي؟... ته الړه شي

  ...اولدوز، ته ھم تر سبا پورې فكر وكړه. سبا راځو بيا ھم غږيږو:    ښاغلي كارغه وويل

  ستا په فكر زه بايد الړه شم؟: اولدوز وويل.   كارغان الړل

  الس راكوئ چې بيرته راځئ؟. ھو، الړه شه خو بيرته راشه:    ياشار وويل

  !الس دركوم ياشاره:    اولدوز وويل

     

  د تيښتې الر او طريقه ښيئ" انا"

  .ده" انا"دا : پيغلې كارغه وويل. يو بوډا كارغه ھم ورسره وو.    سبا غرمه كارغان راغلل

كارغان خوشاله دي چې تاسې مو : كيناسته او وې ويلمخامخ ورته .   انا د ياشار او اولدوز خوا ته راغله

  .لور مې ستا ډير صفتونه كول. وموندلې

  ستا لور ده؟" كارغه مور"د :     اولدوز وويل

  .ھو، ښه كارغه وو:    انا وويل

  .زمونږ له خاطره ووژل شوه:    اولدوز اسويلى وكړ او وې ويل

  .دو او وژل كيدو نه خالصيږيپه مړ كي. كارغان يوه دوه نه دي:    انا وويل

  .اولدوز غواړي تاسو خواته راشي:    ياشار وويل

  .نو راځى چې كار شروع كړو! څومره ښه:    انا وويل
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  ھر كله چې مو زړه وشو بيرته راتالى شو؟:   اولدوز وويل

دوستان پريږدي او مونږ كارغان نه غواړو چې څوك دې خپل كور، ژوند او . خامخا بايد بيرته راشى:   انا وويل

  . وتښتي او ځانله ھوسا ژوند وكړي او د نورو د حال نه خبر نه وي

  ما د ځان سره څنګه بيوى؟:    اولدوز وويل

  .دا بايد تاسې په خپله واوبدى. د ھر څه نه مخكې يو كلك جال په كار دى:    انا وويل

  جال زمونږ څه پكاريږي؟:   اولدوز وويل

او چمتو يې چې د . ده يې دا ده چې د كارغانو باور راشي چې تاسې لټ او بيكاره نه ياستلومړى فاي:   انا وويل

  .ځان د نيكمرغۍ دپاره زيار وباسى

  ...  دوھمه ګټه يې دا ده چې تاسې د ھغه منځ كې كينې او كارغان يې پورته كوي او خپل ښار ته يې وړي

  نا مونږ تار او وړې له كومه كړو چې جال ترې واوبدو؟وبخښه ا:   ياشار د خبرې منځ كې راودانګل او وې ويل

مونږ درته وړى راوړو او تاسې . كارغان تل حاضر دي د ښو او كاركوونكو انسانانو خدمت وكړي:   انا وويل

  .دواړه به جال واوبدى

  .ميرې ھغه د سركې د ُخم نه چاپير كړى وى.   څو غټې ډبرې پر بام وى

  .و او د دې په منځ كې يې راجمعوومونږ وړى راوړ:   انا وويل

  .  آخو ديخوا يې نورې خبرې ھم وكړى، بيا كارغان الړل

  .زه بالكل نه پوھيږم چې څنګه سپڼسى وريشم او جال واوبدم! ياشاره:  اولدوز وويل

  .زه پوھيږم د پالر نه مې زده كړيدي: ياشار وويل

  

  مخ ځيكارغان كوښښ كوي، ماشومان سخت زيار باسي، كارونه پر 

د پالر ليكونه يې لوستالى او معنا . اوس يې د فارسي ليك لوست بد نه وو.    د ياشار ښوونځى رخصت شو

پالر يې د . مور يې بيا كالو پريمنځلو ته تلله. كتاب يې ھم لوستالى شو. كوالى شول او مور ته يې ويالى شول

ميرې به كله آسمان ته كتل او .  د دوې كور ته تلل راتللډير كارغان به. تھران د خښتو د پخولو په بټيو كې كار كاوه

نه چې دا : ميره به نا آرامه كيده او كله به يې د ځان سره ويل. اولدوز به ځان نانګاره كړ. د كارغانو نه به ډاريدله

  .ينجلې د كارغانو سره تار ولري؟ خو په ظاھر كې آرامه او مظلومه ده

  .ى وو  اولدوز خپل ځان نانګاره اچول

ياشار به والړ او د لويو سړو په شان به يې پر دوك باندې .  د سپڼسيو د ريشلو كار د ياشار په كور كې پر مخ تلو

په انګړ كې يوه وړوكې كوټه ګې وه . اولدوز به تارونه پر السو تاوول او پيړ تارونه به يې جوړول. سپڼسې ريشل

  .چې تشه وه، طنابونه به يې ھلته پټول

انا . ياشار به ريشل شوي تارونه ورښودل. ه كله كله سر ورښكاره كاوه او د كار د حال پوښتنه به يې كوله  انا ب

سترګې او ! مبادا چې څوك پوه شي چې پټ كار كوى! شاباس ښو ماشومانو، شاه باس: به خندل او ويل به يې

  .غوږونه مو خالص كړى

دومره . ، سمه ده چې زمونږ عمر كم دى، خو عقل مو ډير دىزړه دې ډاډه وي انا:    ياشار او اولدوز به ويل

انا به خپله كږه . ځينې كارونه ښكاره كوي، ځينې كارونه په پټه. پوھيږو چې سړى نبايد ھر يو كار ښكاره وكړي
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! شاه باس! شاه باس. د مور او پالر نه مو ډير فرق لرى. تاسې مې خوښيږې: مښوكه پر ځمكه راكښله او ويل به يې

  .خو ال تر اوسه واړه ياست او پاخه شوي نه يې، بايد ډير څه زده كړى او له دې ښه فكر وكړى

د خپل ښار خبرې به . د دوې سره به كيناستل او خبرې به يې كولې.   كله به ھم پيغله كارغه او ورور يې راتلل

. بيدياو او د ډنډونو صفتونه به يې كوليې كولې، د چينار د ونو نه به غږيدل او د وريځو، بادونو، غرونو، دښتو او 

د كارغانو په ښار كې د يو : پيغلې كارغه ويل. اولدوز او ياشار د نورو پنځوس شپيته كارغانو سره ھم آشنا شول

يو ميليون كارغان يو ځاى ژوند كوي او ھيڅ . دې خبرو به ماشومان خوشالول. ميليون نه زيات كارغان ژوند كوي

  !كوي، څومره ښهدعوا او جنجال نه 

     

  د اولدوز د سفر ملګرى

ويې ليده چې ياشار غلى او بيحركته والړ دى او . اولدوز سر پورته كړ.      يوه ورځ ياشار او اولدوز تار ريشلو

  ولې راته داسې ګورى، ياشاره، څه شوي دي؟ : وې ويل. دې ته ګوري

  .فكر مې كاوه:     ياشار وويل

  ؟څه فكر:     اولدوز وويل

  .ھسې:    ياشار وويل

  .بايد ما ته يې ووايې:    اولدوز وويل

  .فكر مې كاوه كه ته له دې ځايه الړه شى، زه ځانله خپه كيږم. ښه، وايم يې:    ياشار وويل

  .يوازې سفر كول زيات خوند نلري. ما ھم پرون فكر كاوه چې كاشكې دواړو سفر كړى واى:    اولدوز وويل

  ته غواړې چې زه ھم له تا سره الړ شم؟نو :    ياشار وويل

  .بايد انا ته يې ووايو.  زه د زړه له كومې غواړم:   اولدوز وويل

  .زه يې په خپله ورته وايم:   ياشار وويل

  انا، زه ھم كوالى شم د اولدوز سره تاسو خوا ته درشم؟: ياشار وويل.   بله ورځ انا راغله

ې پر مور نه سوزيږي؟ ھغه خو بده ښځه نده چې پريږدې يې او كوالى شى راشى، خو زړه د:   انا وويل

  !وتښتى

  .د دې كار فكر مې كړيدى، د حركت نه يوه ورځ مخكې يې ورته وايم:     ياشار وويل

  .كه يې ومني، پروا نه لري، تا ھم بيايو:    انا  وويل

  .   اولدوز او ياشار پر شوق راغلل او په تندې يې كار كاوه

  

  و غله، د وړيو غله، بې اغېزه دعاګانې   د كبان

اولدوز او . ھغه ورځ چې اطالعنامه كور ته راوړه، پالر ته يې ھم ليك وليكه.    ياشار په امتحان كې كامياب شو

د دې . رښتيا دا چې غوښتل يې اولدوز يې د سترګو نه لرې وي. ميرې به لږه ځوروله. ياشار به زياتره يوځاى ول

كارغان به ډير تلل راتلل او ھغه به يې انديښمنه كوله، ډاريدله چې آخر به . رغانو په انديښنه كې وهنه عالوه تل د كا

پالر ھم ناكرار وو، په تيره بيا چې ھغه ورځ ډنډ ته ورغى ويې ليدل كبان نشته؛ دوه كبان . بال ورباندې وغورځيږي

پالر او ميرې به ھر چيرته . ارغانو خوړلى وليو يې انا او پاتې نورو ك. پيغلې كارغه او ورور يې خوړلي ول

  .كارغه وليد كنځلې به يې ورته كولې او په ډبرو به يې ويشته
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ميرې ُخم واخيست او بام ته يې .    يوه ورځ بابا وڅكې اخيستلې او راوړې وى چې ميره ترې سركه جوړه كړي

وړى يې راواخيستلى او ميړه ته يې .  شوىډبرې يې اخواديخوا كړى، ناڅاپه يوه زيات اندازه وړى پيدا. يووړ

دا چا د ډبرو په منځ كې . ګورى؟ پيريانو زمونږ نه ال الس ندې اخيستى اوس ھم راپسې دي: راوړى او وې ويل

  راټولې كړيدي؟

  .بايد مخه يې ونيول شي:   پالر وويل

  .و وتښتيښه دعا ترې اخلم چې پيريان وډار شي ا. سبا دعاليكونكي پسې ځم:   ميرې وويل

بايد وړى پټى كړو، كه نه نو : د دوې خبرې يې ورته وكړى، ياشار وخندل او ويې ويل.   سبا اولدوز ياشار وليد

ياشار وليدلى چې . اولدوز وړى پټى كړى او د سپي تشى كوټه ګۍ كې يې كيښودلې. كار مو څو ورځې ځنډيږي

  .وركړ چې نورې وړې رانه وړي كارغانو ته يې خبر . وړى په كافي اندازه راټولې شوي دي

خو كله چې يې وليد وړې يې وړي دي، وارخطايي ال ھم .    ميړه الړ دعا ليكونكي پسې او ښه دعا يې راوړه

  . ډيره شوه

  

  ياشار له موره اجازه اخلي

  په ژبه پوھيدونكي سپي كيسه

نابونه جوړ كړل، بيا يې غوټې لومړى يې پيړ ط. ماشومانو، له ھغې ورځې وروسته، د جال په اوبدلو پيل وكړ

  .كړل

ياشار غوښتل . دغه طناب څو ټوټې سيم و چې يو بل سره تاو شوى و.    د ياشار مور د جامو اوږد طناب درلود

  .د مور څخه د جامو طناب واخلي او د طنابونو منځ كې يې كيږدي چې جال مضبوط شي

  ځې په سفر الړ شم ډيره خپه كيږى؟مورې، كه زه څو ور:   يوه شپه سرماښام يې مور ته وويل

  . مور يې فكر وكړ چې ياشار ټوكې كوي

  .مورې، اجازه راكوى زه څو ورځې په سفر والړ شم؟ قول در سره كوم ژر بيرته راځم: ياشار بيا پوښتنه وكړه

  لومړې بايد ووايى چې پيسې له كومه كړو؟:   مور يې وويل

  .پيسې په كار ندي:   ياشار وويل

  ښه د چا سره ځى؟: ې وويل  مور ي

  .د تګ په وخت كې به پوه شى. اوس يې نشم ويلى:   ياشار وويل

  ښه، چيرته ځى؟:  مور يې وويل

  .دا درته ھم د تګ په وخت كې وايم:  ياشار وويل

  .نو زه ھم د تګ په وخت كې اجازه دركوم:  مور يې وويل

. غه د څو كاله مخكې خوشى خوشى خبرې وكړي مور فكر كاوه چې ياشار په رښتيا ټوكې كوي او غواړي ھ

د . ھغه وخت چې ياشار وړوكى او د لومړي ټولګي زده كوونكى وو، كله كله به يې دغشان خوشې خبرې كولى

غواړم آسمان ته الړ شم، څو كوچني ستوري راټول كړم او رايې وړم د كميس ټنې ترې : سارې په توګه ويل به يې

  .جوړې كړم

ھر يو يې په مليونو مليونو واره د ده نه غټ دي او ځينې نور يې په " وړو ستورو"چې د دغو   خو نه پوھيده 

  .زرھاو كرته د اور نه ھم تاوده دي
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د غرمې د ډوډۍ وخت زو او ياشار د .  يوه ورځ يې تور كوڅه ډب سپى په راكښلو راكښلو كور ته راوړى وو

  زويه، دغه ناولى حيوان دې ولې كورته راوستى دى؟ : پالر او مور يې وويل. ښوونځي نه كور ته راتلو

ډير وخت مې زيار ګاللى او ژبه مې ورزده . دا سپى په ژبه پوھيږي. داسې مه وايى: ياشار په غرور سره وويل

  .اوس ھر څه چې ورته ووايم اطاعت كوي. كړى ده

دا يې . ه تودې ډوډۍ واخله او رايې وړهكه رښتيا وايى، ورته ووايه الړ شه او دو:    پالر يې په خندا خندا وويل

  .ھم پيسې

  ...لومړى بايد ډوډۍ وخوري او بيا:  ياشار وويل

پوھيږم : ياشار سپي ته وويل.   مور يو څه وچه ډوډۍ سپي ته واچوله، سپي وخوړله او لكۍ يې وښورله

  .ملګرى، چې څه وايې

  ښه، ياشاره، څه وايى؟:   پالر يې وويل

ياشار جانه، يو شئى مې په غاښونو كې نختى دى، ھيله كوم خوله مې بيرته كړه او ھغه  "وايي:   ياشار وويل

  ."راوباسه

  مور او پالر په حيرانۍ سره كتل، ياشار په كراره د سپي خوله بيرته كړه او الس يې وردننه كړ چې د سپي 

پالر سپى وواھه .  ژړا آواز پورته شوناڅاپه سپي الس او پښه ووھله او غپ يې كړ او د ياشار د. غاښونه پاك كړي

  .كول" واى واى"د ياشار الس څو ځاى زخمى شوى وو او . او بھر ته يې وشاړه

  د تګ په وخت كې خامخا اجازه راكوى؟:    ھغه ورځ ياشار مور ته وويل

  .ھو:    مور يې وويل

  د جامو سيمي طناب دې ھم راكوى، مورى؟... وي دي:    ياشار وويل

  څه ورباندې كوى؟ بيا څه چل كوى، زويه؟: ې وويل   مور ي

  .چل مل نه كوم. د سفر لپاره مې په كار دى:    ياشار وويل

پاى كې راضي شوه چې د جامو طناب دې د . نه پوھيده د زوي مقصد يې څه دى.    مور يې حيرانه پاتى ده

  مورې؟: كله چې بيده كيدل، ياشار وويل. ياشار وي

  !ايهھا، و:   مور وويل

  قول راسره كوى چې دا خبرې به چا ته نه وايى؟:   ياشار وويل

خو ته پوھيږى كه پالر دې دلته واى، ستا په دې خبرو پورې . زړه دې جمع وي، چاته يې نه وايم:   مور وويل

  به يې خندالى؟

  .په انګړ كې پراته ول او د ستور تماشا ډير خوندوره وه.  ياشار څه ونه ويل

  

  د حركت ورځ

اولدوز او ياشار لپاره . د ياشار مور به زياتره ورځې د غرمې ھم كور ته نه راتله. كار په چټكۍ سره پر مخ تلو

ښه ده لږ تګ راتګ : انا ويل. ميرې ډير څار كاوه. د كارغانو تګ راتګ كم شوى وو. د كار كولو فرصت ډير وو

  .كه نه نو ميره پوھيږي او كارونه خرابيږي. وكړو

انا راغله، ھغه يې وكوت او خوښ يې كړ او وې . ګولى مياشتې وروستۍ ورځې وې چې جال تيار شو   د غبر

  .ھغه ټول زيار چې مو وباسلو اوس يې وخت دى چې ګټه يې واخلى: ويل
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  كله حركت كوو؟:    ياشار او اولدوز وويل

  .كه خوښه مو وي، سبا غرمه:    انا وويل

  .ه چې ژر شي ښه دهھر څومر:    اولدوز او ياشار وويل

كله چې مو واوريدل چې دوه كارغانو درى وارې قاغ قاغ وكړ،  جال . نو، سبا غرمه منتظر اوسى:   انا وويل

لږ چې له . د اولدوز او ياشار زړونو ټوپونه وھل، غوښتل يې راپاڅيږي او ونڅيږي. راواخلى او بام ته راوخيژى

نار په ونه كې كيناسته چې څو كوره اخوا وه، قاغ قاغ يې وكړ، دې او ھغه ځاى وغږيدل انا والوتله او د چي

  .وښوريده، پاڅيده او الړه

  

  اولدوز ليونى شوى ده: ھغوى چې له زړونو خبر نه دي، وايي

  .ينجلې ليونى شوه: ميرې ويل. سرې ماښام اولدوز د ځان سره خنديدله. شپه شوه

  .ا څه نه وينملورې، ولې خاندې؟ زه خو د خند: پالر پوښتنه كوله

  ميره به قھر شوه. د خوشالۍ نه خاندم: اولدوز ويل

  له كومې خوشالې؟: پالر ويل

  .اى، ھمداسې خوشاله يم، څه نشته: اولدوز ويل

  .پريږده يې، ليونې ده: ميرې ويل

  

  ښه او مھربانه مور

  مورې، كيداى شې سبا غرمه په كور كې اوسى؟: ياشار مور ته وويل. د بيديدلو وخت وو

  زما سره دې څه كار وو؟: مور يې وويل

  .زما د سفر په ھكله. ھو، غرمه يې درته وايم: ياشار وويل

  .ډير ښه، غرمه كور ته راځم: مور يې وويل

خو . په رښتيا چې د سفر خبره يې ھم ھيره شوى وه او بيا ورپه ياد شوه. مور يې د زوي په كار سر نه خالصيده

د ورځې چې به كالو پريمنځلو ته تله، . ھغه ورته ډير ګران وو. و بدكار به ونه كړيپوھيده چې ياشار ښه ھلك دى ا

ښه او . كله به په خپله وږې پاتى شوه، خو د ده دپاره به يې جامې او قلم او كاغذ رانيول. فكر به يې د ياشار سره وو

  .ه به يې په عذابولهياشار به ھم د ھر كوچني كار دپاره ھغې ته څه نه ويل او ن. مھربانه مور وه

  

  حركت

  اولدوز په زندان كې

ډير . ياشار په كور كې يوازې وو. وخت ډير ورو تيريده. څو ساعته وروسته د حركت وخت راورسيده. سبا شو

څو وار يې د انګړ په . په انګړ كې اخواديخوا تلو راتلو او فكر يې د اولدوز او مور سره وو. ناكراره او ناآرامه وو

  .بيا يې راټول كړ او پر خپل ځاى كې يې كيښود. ال خپور كړ او ورباندې كيناستمنځ كې ج

ياشار، اولدوز ته انديښنه . ډوډۍ يې وخوړه. انګور او ډوډۍ او پنير يې راوړي ول. غرمه يې مور راغله

ه كړاى شي كه اولدوز ون: ياشار فكر كاوه. دواړو څه نه ويل. مور يې منتظر وه چې زوي يې څه ووايي. درلوده

د ويښتانو نه يې . كه ميره مې په الس راشي، پوھيږم څه ورسره وكړم. راشي څه به وشي؟ نقشه به ورانه شي
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ولې نه پريږدى چې اولدوز زما خوا ته راشي؟ اوس كه د كارغانو غږ جګ شي، څه وكړم؟ تر اوسه ! پليتى. رانيسم

  ....زړه مې د ګوګل نه وځي. اولدوز نده راغلى

ميرې اوبه . د ميرې او د پالر غږ د ديوال تر شا نه راتلو. راوړل يې بھانه كړل او انګړ منځ ته راغىد اوبو 

نه پوھيږى چې لور دې : ميرې ويل. ښكاريده چې پالر اوس كور ته راغلى دى. وراچولى او پالر السونه پريمنځل

  ...ړمڅه بال راباندې راوستى ده، آخر مجبوره شوم په پخلنځي كې يې بندي ك

اوس د . ياشار چې ھغوى وليدل، زړه يې وغورځيده. په دې وخت كې دوه كارغان د چينار په ونه كې كيناستل

  !اولدوز سره څه وكړي؟ مور ورپسې وليږي؟ داسې نه چې په رښتيا ميرى بندي كړي وي

ل او ناڅاپه دوو كارغان راوالوتل او د ياشار سرته راورسيدل، ھغه ته يې وخندل او د توت په ونه كيناست

  :كارغانو په قاغ قاغ شروع وكړه

  !.....قاغ!...... قاغ!..... قاغ!...... قاغ!.... قاغ!.....  قاغ-

. ھم يې ډار درلود ھم يې خوځښت او ټكان: د كارغانو آواز له يوې خوا د جګړې د نغارې د غږ په شان وو

جال يې راواخيست .  او په كراره كوډګې خوا ته الړوروسته په خود راغى. ياشار يو شيبه الس او پښې وركې كړى

كارغان راغلل د ياشار خوا ته كيناستل او ستړي مه شي يې . ميره او پالر ننوتلي ول. او په منډه بام ته وخوت

  .وكړى

نيمه دقيقه تيره شوه، ياشار لرې وكتل، كيڼ خوا ته لرې . ال تر اوسه اولدوز نه وه راغلى. ياشار جال خپور كړ

  .په دښتو كې لويه ترږمه راروانه وه اومخې ته راتله

  راروان دي، ولې اولدوز نه راځي؟: يو كارغه وويل

  .نه پوھيږم شايد ميرې يې بندې كړي وي: ياشار وويل

د زرھاوو كارغانو د . كارغان راورسيدل. اولدوز بيا ھم رانغله. د قاغ قاغ آواز غلى راتلو. ترږمه رانژدې شوه

د توت په ونه كې ھيڅ . ټول ورونه او ديوالونه د تورو كارغانو نه ډك شول.  ځمكه او آسمان نيولى ووقاغ قاغ شور

  .ټول ډار نيولي ول. خلك د كورونو نه راوتلي ول. ځاى خالي پاتى نه شو

  :د ياشار مور ديګ پر سر ايښى وو او د انګړ منځ كې والړه وه او نارې وھلى

  !.....ې سترګې راوباسياوس د.... ياشار چيرته الړى؟

كه زه درته . دا زما ملګري دي! مورې، مه ډاريږه: ياشار چې د مور آواز واوريد، بلې ته راغى او وې ويل

  ....مونږ دواړه بايد سفر وكړو!... مورې الړه شه! مورې، ھيله كوم. ګران يم، الړه شه اولدوز راوليږه د بام سر ته

... ھيله كوم!.... مورې، الړه شه: ياشار بيا زاري وكړه. و څه يې نه ويلمور يې زوى ته حيران حيران كتل ا

  !ورڅخه مه ډاريږه... كارغان زما ملګري دي

ته الړ شه په جال كې : انا مخې ته راغله او وې ويل. لږ پاتى وو چې په ژړا شي. ياشار نه پوھيده څه وكړي

  .ته دهكينه، زه د څو كارغانو سره اولدوز پسې ځم، وګورم چير

ھر چا يو شئى پر سرباندې ايښى وو او په ويره ويره يې . د كارغانو نارو ډير كسان د انګړ منځ ته رايستلي ول

  . ځينې خلك له ډاره په كوټو كې پاتى شوي ول. آسمان ته كتل

  !لمونځ وكړى، سوالونه او نذرونه وكړى. الړ شى دعا وكړى! بال نازل شوى: بوډى ګانو نارې وھلى

: انا وويل. دواړو ديګي پر سر نيولي ول. ميره ھم ورپسې راووتله. په پالر ډانګى په الس انګړ ته راغىناڅا

  .د دې سړي او ښځې الس او پښې وتړى، پرينږدي وخوځيږي! كارغانو
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د . انا د څو كارغانو سره ورننوتله. كارغان ورباندې راټول شول، ديګونو شور كاوه ميره او پالر يې ډارول

يو . اولدوز په چاړه وھلو سره غوښتل چې ور سورى كړي. د پخلنځي ور كلپ وو. وز آواز د پخلنځي نه راتلواولد

مور په ډبره . كارغانو ورته الر پريښوده. په دې وخت كې د ياشار مور راورسيده. وړوكى سورې يې ھم كړى وو

مورى، : اولدوز وويل. وله او ښكل يې كړهمور ھغه په غيږ كې وني. اولدوز راووتله. كلپ وواھه او قفل مات شو

  .ځوروي دى. ميرې ته ھم مه وايه چې زه تا راوويستلم. زمونږ انديښنه مه كوه، ژر راستنيږو

. اولدوز منډه كړه، د چرګانو د كوډګى نه يې يوه كڅوړه راوويستله او د بام سر ته وختله. د ياشار مور ژړل

ر خوا ته ورسيده، ځان يې ورباندې وغورځاوه، ياشار ورته غيږ خالصه كله چې د ياشا. كارغان ورنه چاپير ول

  .كړه او په سينې پورې يې ټينګه كړه او له خوشالۍ يې وژړل

  !كارغانو، حركت وكړى: انا د ياشار د مور نه مننه وكړه، بام ته وختله او په لوړ آواز يې وويل

ياشار د جال پر څنډو . ې جال ونيو او پورته يې كړناڅاپه كارغان پر حركت راغلل او په مښوكو او پنجو ي

پالر ته مې سالم . مورې، مونږ الړو: ياشار د پاسه غږ كړ. كارغانو ھغه سره نيولي ول. پورې مزي تړلي ول

  !ورساوه، ژر بيرته راځو، مه خپه كيږه

. ړ ول او چيغې وھلېكارغانو ميره او پالر پر خپل حال پريښودل او روان شول، ھغه دواړه په انګړ كې وال

  .لرګې او ډبرې يې ويشتلې، جامې يې څيرې څيرې شوى وى او څو ځايه زخمي شوى ھم ول

  .باالخره د ښار نه لرى وتل

اولدوز وريځو ته كتل . يوازې سر د پاسه يې خالى وو. په زرھاوو كارغان د ماشومانو شاوخوا نه راټول شول

  ! څومره ښكلى: او د ځان سره يې وويل

  .رغانو شور كاوه او تللكا

  .تلل د كارغانو ښار ته

  .د كور نه ښه وو" پالر"تلل ھغه ځاى ته چې د 

  .ھلته نه وه" ميره"تلل ھغه ځاى ته چې 

  

  !د شھيدو او ناكامو ملګرو په ياد، چوشكونه لرې وغورځوى

سره وكړي او بيا الړ انا، پيغله كارغه او ښاغلى كارغه راغلل او د ماشومانو سره كيناستل چې څو خبرې ور

  .شي د نورو په شان كار وكړي

دا د پالر دى، ستا دپاره مې : اولدوز خپله كڅوړه خالصه كړه او يو كميس يې راوويست او ياشار ته يې وويل

  .بيا به يې اغوندې. راوړ

  . ياشار مننه وكړه

جيبه راوويستلې او انا ته يې وركړى اولدوز د كارغه څو بڼكى له . په كڅوړه كې يوه اندازه ډوډۍ او پنير ھم ول

زه او ياشار به . د يادګار په توګه مې ساتلې وې چې تا ته يې دركړم. بڼكى دي" ښاغلي كارغه"انا، د : او وې ويل

  .ھغوى زمونږ په خاطر ووژل شول. او مور يې ھيڅكله ھير نكړو" ښاغلى كارغه"

ال كې چې د ماشومانو او كارغانو پر سر الوتله، په لوړ انا بڼكى واخيستلې، ھوا ته پورته شوه او په داسې ح

  .ستاسو په اجازه غواړم دوه ټكي خبرې وكړم: آواز يې وويل
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ھمدا ! ښو كارغانو! ګرانو دوستانو: انا يو چوشك د وزر له الندې نه راوويست او وې ويل. كارغان غلي شول

د دې دپاره چې د يوې مھربانى او فداكارې . ھغه ساتومونږ . څو بڼكې راكړى" ښاغلي كارغه"اوس اولدوز ما ته د 

  .دا بڼكى به مونږ ته وښيئى چې مونږ ھم زړه ور او ښه كارغان اوسو. مور او زوي نښه ده

  .اولدوز او ياشار ھورا وويل

  .كارغانو په زوره زوره قاغ قاغ كړى

چې ميرې د اولدوز دپاره رانيولى وو د دې پاره . لرې غورځوم" چوشك"خو دا : انا خپلې خبرې ته ادامه وركړه

  .چې تل ھغه وزبيښي او مجال ونلري چې خبرې وكړي او د چا سره د زړه خواله وكړي

  .ته يې وركړى وو" ښاغلي كارغه"ھاغه چې . اولدوز خپل چوشك وپيژاند

غلى كارغه ښا. "ووژلو" ښاغلى كارغه"ميرې : انا وويل. انا چوشك كښته راغوځار كړ، كارغانو شور جوړ كړ

نو ژوندى دې وي ھغه ماشومان چې ھيڅكله خپل نامراده . خو ياشار او اولدوز ھغوى ھير نكړل. يې نامرداه كړ" 

  !او شھيد ملګري نه ھيروي

  .اولدوز او ياشار السونه وتړل او ھورا يې وويل. كارغانو په زوره زوره قاغ قاغ كړى

  

   كارغاند ھاغه غرونو پر سر، د كارغانو ښار، غرميشته

. د ھاغه غرونو پر سر، د كارغانو ښار دى: انا راكښته شوه او وې ويل. له لرې نه لوړ غرونه ښكاره شول

  .كارغان ډول ډول دي. تعجب ونه كړى چې مونږ ولې راغلي يو او د غره پر سر مو كورونه جوړ كړي دي

  

  

     پاى                                                             

   منى-  كال ١٣۴۴                                                         د 

  

  د ملګرو ليك

او . كيسه يې د چاپ نه وړاندې اوريدلې ده" اولدوز او كارغانو"دا ھم د ھغو ماشومانو د مينې ډك ليك دى چې د 

  .س ماته رارسيدلى دىليك د دغو ماشومانو د ښوونكي په ال. وې نه غوښتل چې غلي پاتى شي

مونږ د كارغانو، . ھر څوك چې مونږ ته د اولدوز خبر راوړي زيرى وركوو.  د اولدوز ملګرو ته سالم وايو

مونږ د پسرلي په . غواړو ھغه اولدوز ته وركړو. زمونږ سره صابون ډير دى. ياشار او اولدوز په اړه انديښنه لرو

پر . د كارغه مور، مور ده. نږ غواړو ميندې د كارغه د مور په شان ويمو. نور به كارغان نه ځوروو. انتظار يو

  .مونږ غواړو زمونږ ميندې زمونږ پر پلرونو ګرانې وي. د كارغه مور پر ميړه ګرانه ده. مونږ ګرانه ده

. دعوا وكړي د پلرونو او ميرو سره. ، اولدوز او ياشار تللي دي چې دعوا وكړي"ښاغلى كارغه"مونږ فكر كوو 

كله . د كارغانو ځالى نه ورانوو، څو ښاغلى كارغه  ورباندې كيني. مونږ به ياشار ته غشي او ليندۍ جوړى كړو

. كبان به غال كړو. مونږ به اولدوز ته بوټان او جامې وركړو. چې پالر راشي، ميره راشي، اولدوز راخبر كړي

  . به بريالى شيپه جګړه كې. ښاغلى كارغه به زيرى راوړي. غڼې به راغونډې كړو
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مونږ به د دوى په . اولدوز به ښه مور شي او ياشار به ښه پالر شي. ياشار به د اولدوز الس ونيسي، رابه شي

غواړو دوى . غواړو د دوې مرستې ته ورشو. ټولو ته په انديښنه  كې يو. مونږ په انديښنه كې يو. واده كې نڅا وكړو

  .ژر د كارغانو له ښار نه راستانه شي

  

   اولدوز، ياشار او د كارغانو ملګريد

   )۴۴\١١\١۴ – زده كوونكو نوم او السليك ٢٨د آذرشھر، د امير كبير د دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي د (

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : خپاره كړي دي"سيند خپرندويه"
  
  

   فرھاد وياړ–د كمونيزم اصول، فريدريش انګلس، ژباړه . ١         
   مرينه سحر– ماترياليزم د ځوانانو لپاره، رضا قرباني، ژباړه ديالكتيك. ٢         
   فرھاد وياړ–د يوه شاعر انديښنې، احمد شاملو، ژباړه . ٣         
  يو شعر چې كركه ده، پاڅون دى او انتقام، سپيڅلى. ۴         
   فرھاد وياړ–مور مې ښكلې نشوه، رضا فرمند، ژباړه . ۵         
   ھاشم سھار–لنين، ژباړه . ا.سيزم او رفورميزم، ومارك. ۶         
   فرھاد وياړ–، ژباړه !يوه پرتمينه مړينه!  يو ستر ژوند-ليوھوالن. ٧         
   څرك-د شناخت په اړه يو څو خبرې، صمد بھرنګي، ژباړه . ٨         
   فرھاد وياړ–بنيامين، ژباړه . ارنستو چه ګوارا، م. ٩         

 
 
 
 
 
 

  :خپريږي
  

  د ديالكتيك ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه، ستالين
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