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  اولدوز او كارغان
  )لومړى برخه (

  
  . چې مونږ ته ښه ماشومان وروزيته او روح انګيز  -   د ماشومانو دوست–كاظم 

  .چې په غټوالي كې يې ژوند زمونږ نه ښه ويپه دې ھيله 
  ب                                                                       

  
  :د اولدوز څو خبرې

  
دا كيسه چې لولى زما د . سږكال مې لس كاله پوره شو. مانا يې ده ستورى. زما نوم اولدوز دى! ماشومانو، سالم

يوه ورځ ما . زمونږ په كور كې اوسيده. يو وخت زمونږ د كلي ښوونكى و" بھرنګ"غلي ښا. سرګذشت يوه برخه ده

سرګذشت پر كه اجازه راكړى، ستا او د كارغانو : خوښ شو او وې ويل" بھرنګ"د ښاغلي . ورته خپل سرګذشت ووايه

كيسه يوازې ماشومانو دپاره لومړى دا چې زما :  په څو شرطونو خوما ومنله. به كيسه وليكم او كتاب به ترې جوړ كړم

دوھم دا چې، زما .  حواس دومره ګډوډ دي چې زما په كيسه نه پوھيږي او خوند ترې نه اخليانو چې د لوي، ځكهوليكي

 ماشومان حق نلري زما  الندينېنو. ډير نازولي نه ويھم كيسه ھغو ماشومانو د پاره وليكي چې يا غريب وي او يا 

  :كيسې ووايي

 ھغه ماشومان چې په ګران بيه موټرونو كې ښوونځي ته – ٢. ځيرا نوكر سره ښوونځي ته لهمان چې  ھغه ماشو-١

  .ويل چې په غټو ښارونو كې شتمن ماشومان داسې كوي او پر ځان ډير نازيږي" بھرنګ"ښاغلى . راځي

خپله مور مې په كلې كې . دا كيسه ھم د ھاغه وخت ده. دا ھم بايد ووايم چې تر اووه كلنى پورې د ميرې مور سره وم

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

د څو كالو وروسته زه ھم .  ال يې يوازې يو واټ درلود او يو كوچنى ښار وچې. ھاغه وخت مونږ په ښار كې ژوند كاوه

  .كلي ته الړم

ھيله من يم چې زما له .  نانځكى كيسه وليكيغټېقول راكړ چې له دې وروسته زما د " بھرنګ" ښاغلي په ھر حال

  .سرګذشت نه ډير څه زده كړى

  

   اولدوز- ستاسو ملګرې
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  د كارغانو د مور پيدا كيدل

دوز ته يې ويلي و اول. ور يې قفل كړى و. ميره مور يې حمام ته تلى وه. بھر ته يې كتل.  كې ناسته وهكوټهاولدوز په 

د . فكر يې كاوه. كتل يې.  كې ناسته وهكوټهاولدوز په . كه نه، نو راځي او پالر ته يې وايي. چې له ځايه ونه ښوري

 ېنانځكه يې نو. ى په فكر كې ھم وهد نانځك.  ډاريدههد ميرې مور نه ډير.  نه ښوريده، په شان په فكر كې وه وانغټ

. وروسته د كړكۍ خوا ته راغله. څو كرتى يې ګوتې وشميرلې.  خپه و چې د ويلو نه دىزړه يې دومره. وركړه كړى وه

زړه . يوازيتا يې ھيره شوه. ناڅاپه يې وليد يو تور كارغه د حوض په غاړه ناست دى، اوبه څښي. حوصله يې بايللى وه

اولدوز فكر وكړ چې كارغه . زيغوښتل يې والو. سترګې يې په اولدوز ولګيدې. كارغه سر راپورته كړ. خالص شويې 

  . دي، كه ويې څښي ناروغه به شىچټلېښاغلى كارغه، د حوض اوبه : ورته يې وويل. خوشاله شوه. خاندي

له دې نه ډير . مونږ كارغانو ته فرق نه كوي! نه زړګيه: وې ويل.  او رامخ ته شو يې كړ ټوپى اوكارغه بيا وخندل

ما .  لرمهڅلور اوالد. زه ښځه يم. مه وايه" ښاغلى كارغه"بله دا چې ما ته .  كيږيناولي شيان خورو او ھيڅ راباندې نه

  .وايه" كارغه مور"ته د 

 دومره مھربانه وه چې اولدوز غوښتل ويې نيسي او مچ . ته پاتى كيږي ښځىوز پوه نشوه چې د كارغه كوم ځاى اولد

كه لږ مخې ته راغلى وى، اولدوز . بانه زړه يې درلود خو مھر،سمه ده چې كارغه ښكلى نه و، بدرنګه ھم و. يې كړي

  .نيولو او مچ كولو يې

  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 ښوريږميويل.  تهته پريښې يم او تلى حمامھيڅ، ميرې مې دل: اولدوز وويل

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

بيا يې كړكۍ خالصه كړه چې غږ يې بھر ته ووځي او وې . اسويلې وكړ.  نانځكى په فكر كې شوهې لوېاولدوز د خپل

نانځكې . نځكه مې درلوده چې وركه شوه ناه غټهيو. آخر، د كارغه مورى، څه نه لرم چې لوبې ورباندې وكړم: ويل

  .خبرې كولې

اولدوز . 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 وويل. بيا دومره خوشاله شوه چې څه به وايى او رامخ ته شوه. لومړى وډار شوه او څنډې ته شوه

  ملګري او ھمزولي ھم نه لرى؟

  .ښوونځي ته ځي. ه ھم اوس ډير لږ وينمخو ھغ. شته" ياشار: "اولدوز وويل

  .راځه دواړه لوبې وكړو: د كارغه مور وويل

د كارغه مور .  وىېبڼكى يې ځيږ.  مچ كړ ورتهمخ يې. مچ كړورته سر يې . اولدوز د كارغانو مور په غيږ كې ونيوله

.  يې د صابون بوي كاوهېوكمښ. ښوكه ھم ښكل كړهاولدوز يې م. پښې راټولې كړى وى چې د اولدوز جامې ناولې نشي

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

  .په صابون پسې مرم: د كارغه مور وويل

  .ميره مې په قھريږي كه نه نو يو مې درته راووړ خوړلې به دې وى: اولدوز وويل

  .ميره دې نه پوھيږي. پټ يې راوړه: د كارغه مور وويل

  يې نه وايى؟ته نه ورځې ورته : اولدوزوويل

  .زه؟ زه د چا چغلي نه كوم: د كارغانو مور وويل
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  ."ته چې ھر كار وكړى، كارغه راځي ماته يې وايي: "آخر ميره مې وايي: اولدوز وويل

درواغ واي زړګيه، زما دې په دې تور سر قسم وي، زه د چا چغلي نه : د كارغه مور د زړه له كومې وخندل او وې ويل

  .بيا صابون او كب غال كوم او بيرته ځم.  ه كوم، د حوض غاړى ته راځماوبه څښل بھان. كوم

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

ولږې  زه او اوالد مې له  او، ګناه څه شى دى؟ دا، ګناه ده چې غال ونه كړمكيږه ماشومه  مهزړګيه: د كارغه مور وويل

. دا، ګناه ده چې صابون د پښو الندې پروت وي او زه وږې پاتې شم. مړه نه كړم زړګيه، دا ګناه ده چې ګيډه .ومړه شو

. په دې ھم ته پوه شه چې په دې تشو نصيحتونو د غال مخه نيول كيداى نشي. زما دومره عمر شويدى چې دا شيان پيژنم

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

ميرې يې خوراكي شيان په . ه چكۍ صابون غال كړي او د كارغانو مور ته يې وركړياولدوز غوښتل الړه شي يو

د كارغه مور يې د دروازې غاړې ته پريښوده او . خو صابون به يې نه پټوه. المارۍ كې ايښودل او المارۍ به يې قفلوله

  .يو چكۍ صابون يې واخيست او رايې ووړ. خپله پخلنځاى ته الړه

اولدوز وليد چې كارغانو مور وتلي ده او ميره يې ھم د كړكۍ خوا ته راروانه !  په سترګو ونه وينىماشومانو، بده ورځ

ميرې يې د كړكۍ نه سر . اولدوز ډيره بده ګير شوى وه. مخ يې تك سور و.  نيولى ده كېد حمام كڅوړه يې په تخرګ. ده

اولدوز په توندې صابون د كميس الندې وواھه، . نوځيميره يې الړه چې د ور قفل بيرته كړي او ون: اولدوز څه ونه ويل

  وايه څه پسې ګرځيدې؟: ميره يې ورننوتله او وې ويل. په يوه ګوټ كې كيناسته

د . ميرې يې د اولدوز نانځكه بدې شوه.  په وركه شوى نانځكى پسې  ګرځيدم!ما مه واھه... مورى: اولدوز يو دم وويل

 !سل كرتې مې درته ويلي د ناولې نانځكې خيال دې له سره وباسه:  او وې ويلاولدوز غوږ يې ونيو او كش يې كړه

  ؟ئپوھيږ

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

ې يووړ او د ګالنو او بوټو الندې يې صابون ي. ديخوا يې وكتل، ويې ليد كارغه مور په بلۍ ناسته ده، سترګې پر الر ده

د كارغه مور ډير په كراره راكوزه شوه او الړه . كيښود، د كارغه مور ته يې سترګه ووھله چې راشه صابون دې واخله

  د كارغه مورې، يو بچې دې راولى، ما سره لوبې وكړي؟: اولدوز ورنه پوښتنه وكړه. د ګلونو او بوټو منځ كې پټه شوه

 پورته كړ،  يېصابون.  اوسه، كه ميړه مې راضي شو، راولم يېهد غرمې نه وروسته منتظر: ر غلې وويلد كارغه مو

  .والوتله او الړه

ګنې خبرې . كله چې كارغه لرې ووت د خوشالى نه يې په ټپونونو شروع وكړه. اولدوز آسمان ته سترګې نيولې وى

زه . جينې، ولې ګډيږى؟ دننه راشه، ګرمى دې وھي: ې چيغه كړهناڅاپه ميرې يې ورباند. كوونكى نانځكه يې موندلى وه

  .دې پرستارۍ وس او حوصله نلرم

حال يې . څو دقيقې وروسته يې پالر د دفتر نه راغى.  كې كيناستهكوټهاولدوز راغله او په . د غرمى د ډوډۍ وخت و

 سترخوان كيناست او په خوړلو يې شروع په دپه ناپريمنځلو السونو. د اولدوز د سالم ځواب يې ھم ورنكړ. خراب و

  .لكه چې بيا د دفتر رئيس ورته څه ويلي و. كړه

نه .  به يې تيرولېې ناړېد پالر خوړلو ته يې كتل او د خول.  كړيبيھوشه اولدوز بويلږ پاتى و چې د سرو شو كچاالنو 

.  خپله ځانته خواړه راواخليي پهركوچنيان حق نل: رې به يي تل ويلمي. يې شو كوالى څه شى واخلي او ويي خوري

  . ويې خوري اوبايد لويان ورته په لوښې كې خواړه واچوي


