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  صمد بھرنګي

  رووفي. ف: ژباړه
  

  اولدوز او كارغان
  )دريمه برخه(

  
   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 يې . و كوچني كبان وو كې څو سره اپه حوض

د مور نه يې اوريدلي و چې د ماھي ښكار او خوړل ډيره . و يېلومړى كب و چې خوړدا . ووركړ او ھغه وخوړ
په ډيرو شيانو . وهد ده مور د اولدوز د ميرې په شان نه .  مزه لري خو ليدلې يې نه و چې څنګه خوړل كيږي

 بد شي غوښتلو ي ورنهكه د كارغه بچ. څه شى ورته بد دىپه دې پوھيده چې څه شى يې زوي ته ښه دى او . پوھيده
كه فالنى شى وخورى نو . دا درته نه راوړم ځكه چې فالني ضرر لري! زويه: ويل به يې چې. نو ورته نه ګوريدله

  ....ځكه چې. يځكه چې غږ دې نښل. ښه قاغ قاغ نشې كوالى
. اولدوز فالني كار مكوه: تل به يې په توند خويي سره ويلى. وهخو ميره داسې نه . د ټولو شيانو علت به يې وايه

 ولې پس .په جګ آواز خبرې مكوه. سمه كينه. داسې مكوه، ھغسې مكوه. فالنى ځاى ته مه ځه. فالنى شى مه خوره
، ولې بايد ي ولې په لوړ آواز خبرې ونه كړًه نه ويل چې مثالميرې يې ھيڅكل. پس كوى او داسې نورې خبرې

وروسته چې د كارغه مور سره آشنا . ه چې ټولې ميندې د ميرې په شان ديواولدوز لومړى فكر كا. يغرمه بيده ش
  .او بلده شوه، فكر يې ھم بدل شو

 غرمې ډوډۍ پر وخت يې ميړه ته د. ميره يې سبا ته پوه شوه چې يو كب نشته او چيغې يې آسمان ته پورته شوى
كه وې . ډير چاغ دى. ھاغه كارغه چې راځي او د ډنډ د غاړې نه صابون پټوي. دا كار، د كارغه كار دى: وويل

  .پھاڼسي كوم يې. نيسم پر دار يې ځړوم
كارغه اولدوز غلې وه كه څه يې ويلې ميره يې پوھيدله چې دا د . د كارغه مور ته يې بدې بدې كنځلې ھم وكړى

  . ګير كړيپه تيره بيا چې يوه ورځ مخكې نژدې و د ډنډ پر غاړه يې. سره اړيكې لري
ښه ده، . په ټول عمر كې مې يوه ښه كارغه ندى ليدلى. ټول غله دي.  كارغان ټول ناولي ديًاصال: ميړه يې وويل

  .څارنه يې كوه، كه نه، نو يو كب په ډنډ كې نه پريږدي چې پاتې شي
ھو، بايد څارنه يې وكړم، اوس چې د ماھيانو په خوند شوخند وھلى، زړه يې غواړي چې ټول يې : لميرې يې ووي

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

  .ويل
  

   د كارغه مور په ډيرو شيانو پوھيږي او له مرګه نه ډاريږي
  

دواړه د توت د ونې د سيورې الندې كيناستل، اولدوز ورته ټول شيان . ټول بيده وو. 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 د  –اوس د كارغه بچي خبرې كولې . وروسته يې د كارغه بچي د كوډګى نه راوويست

 آخوديخوا ،ږ يې په ګالنو او بوټو كې ټوپونه ووھلل. خبرې بدې نه كولېخو د ځان په نسبت يې . مور په شان نه
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مور يې وروښودل چې څنګه خپلې وزرې په مښوكه .  وزرى يې ووھلې او بيا د مور په څنګ كې كيناست،وګرځيد
  . څنډيوېكې ونيسي او
دا پنځوس شپيته كاله : وې ويل. ر د كيڼ څانګ الندې ټپ درلود، ھغه يې اولدوز او زوي ته ښكاره كړد كارغه مو

پوره پنځه كاله تير . د صابون غال پسې تلى وم، صابون جوړونكي په كوتك ووھلم او ټپي يې كړم. پخوا ټپي شوى و
  . شومصحرايي ميوې مې وموندلې او ومې خوړلې اخر ښه.  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 او . يوازې يو ځل يې د ميرې نه اوريدلي و چې مور ھم لري. خپله مور يې نه په ياديدله. درلوداى

.  زه نور د دې خدمت نشم كولى دې ھم كلي ته بوځه، مور ته يې پريږده،لور: ميرې يې وويل. پالر يې النجه وه
  .ھمدا نن سبا زه د خپل بچي خاونده كيږم

  .سيدلې وه او د لونګوان وخت يې وړرښتيا چې د مور ګيډه يې پ
ې ته به  يې كله كله د كلي نه ښار ته راتله او دوهتر.  ھم ورته د مور څه خبرې كړى وىهيو دوه ځلې د اولدوز تر

له ھغې نه نوره خبره نه . اولدوز دومره پوھيده چې مور يې په كلي كې اوسيږي او دا ورته ګرانه ده. ورښكاره كيده
  .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"زوي او د ل ھغه بزما سالم دې :  اولدوز وويل
ميرې ورته اخيستلى . چوشك يې د كميس په جيب كې و. يه چې څه سوغات ھم ھلكانو ته وليږوروسته ورپه ياد شو

.  وختله، د كارغانو مور ته يې چوشك وركړ چې بچيانو ته يې وركړي بام تهو، ھغه يې د جيبه راوويست پر زينه
مخ يې اولدوز ته راواړه و، قاغ قاغ يې . لوتله او الړه د يوې ونې په سر كې كيناستهدغه وخت د كارغانو مور وا

  . والوتله او له سترګو پناه شوه،وكړ
  
  سره لنډ مالقات" ياشار"د 
  

ناڅاپه ورپه ياد شو چې د ميرې له اجازې پرته بام ته .  لرې لرې كتلاسې يېھمد. اولدوز د بام پر سر والړه وه
د كيڼې خوا . رښتيا چې د بام سر څومره ښكلى و. يو نظر يې شاوخوا كورونو ته وكتل. ډار شوهلږه . ختلې ده

ورو ورو راووت الړ د سپي كودګې خولې ته " ياشار"يو دم . كور و" ياشار"ګاونډې انګړ ته يې وكتل دلته د 
اولدوز چې ھر څه . ربانه ھلك ويو ھوښيار او مھ. ياشار دوه درى كاله د اولدوز نه غټ و. كيناست چې تل خالي وه

ناھيلې كيده چې ياشار سر راپورته كړ، ھغه يې . جګ آواز يې ھم نشو كوالى. وكړل چې ياشار يې وويني، ونشو
  اولدوز، ته دلته څه كوى؟: اول حيران شو، بيا په خوشالى سره د ديوال بيخ ته راغى او وې ويل. وليده

  .مې ويل الړه شم د بام سر ته آخواديخوا وګورمو. زړه مې په تنګ شوى و: اولدوز وويل
  مېره دې چيرته ده؟: ياشار وويل

 د انګړ په منځ كې  يېداخبره يې واوريده ورپه ياد شو چې د كارغه بچى څو. ھير كړي وو څه اولدوزھر 
 جدا شوه او  په توندې سره د ياشار نه!افسوس څه بد وشو...كيداى شي مېره يې راويښه شي بيا به. پريښودلې دى

  .شوه راكوزه
:  چې د مېرې غږ يې راپورته شويغوښتل يې ور پسې بند كړ.  ننويستد كارغه بچى يې ونيو او كوډګى ته يې

  اولدوز، الړې په كوم قبر كې پټه شوى؟ ولې ځواب نه راكوئ؟
مورې دلته يم، : لبيا يې لږ الس او پښې راټولې كړى او وې وي.  يې څه نشو ويالىاول. د اولدوز زړه ولوييد

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

   د كارغانو د مور اعدام
  
  

لكه چې څوك . د كارغانو مور قاغ قاغ كاوه او مرسته يې غوښتله. سبا سھار وختي اولدوز له خوبه راجګه شوه
ه يې وليده د توت د ونې الندې والړه ده، د كارغانو مور يې اولدوز په منډه انګړ ته راغله مير.  وھيوژني او چيغې

ميره يې په لرګي وھي او كنځا ورته كوي، د ميرې مخ يې ټپي شوى و او . له ونې را ځوړنده كړيده، قاغ قاغ كوي
  .كارغه وزرې ښورولې او قاغ قاغ كاوه، د پښو نه ځوړنده وه. وينې ترې څڅيدلې

. چې د ميرې خوا ته يې څه وخت ورمنډه كړه پښې يې ورته ونيولې او وې چيچلېاولدوز په خپله ھم پوه نشوه 
اولدوز . آخ او اولدوز يې له ځانه بيرته كړه او د غوږ بيخ يې ورله په كلكه څپيړه وواھه:..... ميرې يې چيغه كړه

  .وغورځيده سر يې په ډبرو ولګيد بى ھوشه شوه او نوره پوه نشوه
  


