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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

  
  صمد بھرنګي

  رووفي. ف: ژباړه
  

  اولدوز او كارغان
  )دويمه برخه(

  
  وپيژنو" ښاغلى كارغه"
  

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

اولدوز . يايد د غرمې ډوډۍ وخوري او بيده شكوچنيان ب:  ويلى،كه نه، نو پالر يې ورته قار كولو. وه بيده شي

كه بيده شم، د كارغه مور . نن ورځ نشم بيديدالي: د ځان سره يې ويل. ھيڅكله نه پوھيده چې ولې خامخا بيده شى

  . بچى به بيرته بوځيراځي، ما به ونه ويني،

كله چې پالر او ميره يې خوب يووړل ورو ورو يې .  وغزيده او ځان يې په بيدو كې واچاوهد كوټې په آخر كې

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

د . اولدوز ورته اشاره وكړه چې راكوزيداى شي. ه يې وكتللومړى په بلى كيناست، اولدوز ت. كارغه راورسيد

ډاريدم چې بيده :  ويلوې. 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 څه . بيديدو ته ال وخت ډير دى. رين، ښه  كار دې كړىآف: د كارغه مور وويل

  كوى؟

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

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

  ولې دې اسويلى وكړ؟: مور وويل

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

يو به يې .  ھګې اچوي او بچيان راوړيو كې څو ورځ په دېزما مشره نوسې. غم يې مه كوه: د كارغه مور وويل

  .درى تنه به شى. درته راوړم

   خپل بل بچى نه لرى؟خو ته: اولدوز وويل

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



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .نو ته يې راوړه: اولدوز وويل

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

دوه اونۍ وروسته به . پورې به خبرې وكړيتر يوې اونۍ . تر اوسه خبرې نه كوي، په پښو ځي، الوتالى نشي

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

  كه وانه آلوزي، څه به وشي؟: اولدوز وويل

  پوھيږې څه خواړه وركړى؟. ښكاره ده چې مري: د كارغانو مور وويل

  .نه، نه پوھيږم: اولدوز وويل

. يو وړوكى كبھم كه كيداې شوه، كله كله  .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

  .ډير ښه: اولدوز وويل

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

  ې مې په دې قسم شيانو بدې لګي، بايد پټ يې كړمنه، د ميرې سترګ: اولدوز وويل

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

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

  .ود مور نه يې ھم ښكلې .  وېږې نهځي

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

د ګالنو او بوټو الندې به يې پټ : وې ويل. رېيځاى چيرته و؟ ھيڅ چ. هپه فكر كې الړ. اولدوز د دې فكر نه وكړى

  .كړم

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

  .يخنې يې كيږي

  نو چيرته يې پټ كړم؟: اولدوز وويل

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

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

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

  .يې پوه نشي

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

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

  !وايه" ښاغلى كارغه"ورته : د كارغه مور وويل

  آيا ھلك دى؟: اولدوز وويل

  .ھو: د كارغه مور وويل

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

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

كله چې ميره يې . الړه، پريوتله، سترګى يې پټې كړىې ته كوټاولدوز . آخواديخوا لږ ھم وغږيدل او سره جال شول



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

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

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

  

  ې مزه داره غڼ

  

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

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

  .كړو

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

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

  . راووست او لوبې به يې ورسره كولې

يوه ټوټه غوښه، صابون او ، لكه زوې ته به يې څه راوړل. له راتلهد كارغه مور به ھم كله ك. اولدوز ژبه وريادوله

غڼى د كارغه مور په پښو كې كې نښتې وى، الس او پښې يې وھلې خو . يې دوه غڼۍ راوړى وىيوځل . داسې نور

. زړګيه مه ډاريږه: د كارغه مور وويل. اولدوز ورڅخه ډار شوه. څه اوږدې پښې يې درلودلى. خالصيداى نه شوى

  .وګوره بچى مې ھغه څنګه خوري

مښوكه څو كرتې د ښي او كيڼې خوا نه پر ځمكه راكښله او بيا يې . رښتيا ھم د كارغه بچي په ډير خوند وخوړلې

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

  .ډير ښه: مور يې وويل

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

  .د كارغه بچي ناړې تيرې كړې او مننه يې وكړه

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

البته . بيا به يې د فرصت په وخت كې وړې او د كارغه بچې ته يې وركولې. ټنې به يې ورپسې تړلې چې ونه ووځي

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

ھيڅ شى، خو . ھيڅ شى يې ژوندى ساتالى نشي. د كارغه مور ويلي و كه ژوندى شې خواړه ونه خوري خامخا مري

  .خواړه

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

  .اولدوز پوه شوه چې د دې له جيبه راوتلى دي. روانې دي

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

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

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

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

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

  .اولدوزجانې، نه يې خورم: و وې ويلد كارغه بچي غوښتل غڼى ونيسي چې يو دم يې سر تا وكړ ا

  آخر ولې، زما كوچنې كارغه؟: اولدوز وويل
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  نوكان دې وګوره څه ډول دي؟: د كارغه بچي وويل

  مګر څه ډول دي؟: اولدوزوويل

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

  ږې اولدوز بي بي؟پوھي... وخورم چې

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

  .باور وكړه. ناولو نوكانو خواړه ونه خورم

 

 


