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  صمد بھرنګي

  رووفي. ف: ژباړه
١٨.٠٧.٠٩  

  

  
  )څلورمه برخه(اولدوز او كارغان 

  
  د اولدوز پريشانه خوب

  
په كاشوغه يې دوا په خوله كې . ې سرته ناسته وهميره ي. څو كسه ګاونډيان ھم وو. اولدوز ماسپښين سترګې وغړولى

د اولدوز سترګو خړ خړ ليدل بيا يې يو يو تن . يوه سترګه او تندى يې ورته په سپين دستمال تړلى و. ورڅڅوله
  .ياشار يې ھم وليد چې د مور څنګ ته ناست دى او ډډه يې ورته لګولى ده. وپيژانده

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

. ناڅاپه د كارغه د مور قاغ قاغ له ھرې خوا پورته شو. خ وګرځاوهمميرې خوا ته يې . اولدوز خبرې كوالى نشوى
درد ونيو چې بې اختياره يې خو سر يې داسې . اولدوز د ليونې په شان د ميرې څڼو ته الس واچاوه او چيغه يې كړه

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

 ى ھاىخو اولدوز ھا.  ھغه په كراره كړي او غوښتل يېھر چا خبرې كولې. ياشار د ټولو نه مخكې ورمنډه كړه
دارو دې وخوره ژر ښه . 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 . بيده شوه پاى كې اولدوز د ژړلو نه ستړى شوه او
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 د . وغوښتل يې چې په لغته يې ووھي. سمدستي د ونې تر شا راووتله
بيا بيده شوه لږ وروسته يې بيا . مور په اتاق كې وهد غه وخت يې يوازې پالر او ميره . ژړا ھق ھق يې پورته شو

يو وار يې سترګې . و بيديدهاتر شپې پورې ھمداسې پاڅيده . چيغه كړه او له خوبه راپاڅيده. ھماغه خوب وليد
ژر ښه . ټپ يې مھم نه دى: چې پالر ته يې ډاكتر وايييې واوريدل .  يې معاينه كويډاكټر. وغړولې، ګوري شپه ده

اوس ورته ستن وھم، په كراره او . د څه شي 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 . يې د پالر او ميرې خبرې واوري خو ډير څه يې وانه اوريدلغوښتل . اولدوز چت ته كتل او څه يې نه ويل
  .خوب يووړه
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  د كارغه د بچي د زړه خواله او د كارغه د مور د نيول كيدو څرنګوالى
  

ميرې سترګې برندې .  ولړزيد او چاى په بړستنه توى شوالس يې. 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

ھيڅ نه پوھيده چې د كارغه بچى ته به څه ورپيښ شوي وي، نه پوھيده . خو عاقالنه كار نه و. كارغه بچي ته ورشي
مخ او په . مال ايله كړى وميرې يې د سترګې نه دست. د كارغه  مور څنګه سھار وختي د ميرې په الس كيوتى دى

  .يې د كارغه د مور د مښوكې ځاى معلوميدهوروځو 
. ډير وخت وشو چې حمام ته نه يم تللى. زه د ياشار مور ته ورځم ژر بيرته راځم: 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

خو اولدوز نه غوښتل ورسره . ھيڅكله يې د اولدوز سره دا ډول خبرې نه كولې.  په رښتيا مھربانه شوى وهميره
مورجانې، اوس چې ته حمام ته روانه يې، : يو دم يې يو څه په زړه كې راغله او وې ويل. بده يې شوه. خبرې وكړي

  .ياشار ته ووايه چې دلته راشي، زه يوازې خپه كيږم
  .ياشار ښوونځي ته ځي: لميرې يې ووي

 غزيدلى و او ژړل دد كارغه بچى اوږ. اولدوز پاڅيده او د كارغه بچي ته ورغله. ميره يې الړه. اولدوز څه و نه ويل
  !....آه، باالخره راغلى: يې څو اولدوز يې وليد، وې ويل

  . ما و بخښه يوازې مې پريښودلى وى: اولدوز وويل
  .ډير تږى يم. ډير وږى يم. بيا به خبرې كوو. راوړه ويې خورماوس څه شى : د كارغه بچي وويل

ما فكر وكړ چې ته ھم زما : د كارغه بچي څو مړى وخوړى او وى ويل. اولدوز الړه او اوبه اوخواړه يې راوړل
  .مور پسې الړى
  مور دې چيرته الړه؟: اولدوز وويل

  .ه، بيا يې په ډيرانه كې وغورځولهھيڅ چيرته، ميرې دومره ووھله چې مړه شو: د كارغه بچي وويل
  . او خوړلى ويي سپو ټوټې ټوټې كړبهاوس ! 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 . څو وروست او تيت شيزمونږ مړى تر ھغې پر ځمكه پروت دى . غاښ وروړي

  .ځاى كې پرته ده او ورستيږي
زه . اوس ميره راځي، مونږ ويني: آخر اولدوز وويل. د كارغه بچي ھم وژړل.  ژړل يې،اولدوز ځان نشو ټينګوالى

  .بيا تا پسې راځم. وروسته له ھغې چې ميره حمام ته الړه. ځم
اولدوز په كرار . ميره يې راغله كڅوړه يې واخيسته او الړه. ړه د بړستنې الندې وغزيدهد كوډگى ور يې وتاړه او ال
ور يې ايله پريښود چې لمر .  راوويستې يىد كارغه بچ. غوړيدلى وښايسته لمر . زړه د كارغه بچي ته راغله

  .كوډګى ته ورننوزي
اولدوز جانې، رښتيا آزادي : له او وې ويلمښوكه يې كيڼ او ښي خوا پر ځمكه راكښ. د كارغه بچي وزرې وڅنډلې

  .ښه شى دى
  ته پوھيږى د كارغه مور سھار وختي څه كار پسې راغلى وه؟: اولدوز اسويلى وكړ او وې ويل

  .پوھيږم: د كارغه بچي وويل
  كوالى شى ما ته يې ھم ووايى؟: اولدوز وويل

نن د : لمرخاته ما ته راغله او وې ويل.  رازده كړيرښتيا دا ده چې راغلى وه ما بوځي او الوتل: د كارغه بچي وويل
 مور ته  مېما. وروسته درپسې راځم. ته ھم بايد راشى. الوتلو ورځ ده، وروڼه او خور دې بيايم او الوتل ورزده كوم

  اولدوز څنګه؟ نه يې خبروى؟: وويل
ږ وخت وشو خو ته بھر رانه ل. مور مې د كوډګى ور وتړلو او درغله تا خبر كړي. خبرووم يې: مور مې وويل

!.... قاغ!.... قاغ: "مور مې چيغې كړى. ناڅاپه مې تر غوږ شو چې ونيسې او وتړى يې. زه په كوډګى كې وم. وتلى
 نه دي له ھر چا نبايدمګر مونږ په دې ښار كې د ژوند كولو حق نلرو؟ ولې : "مور مې ويل. زړه مې وغورځيد" 

د ور د سوري الندې مې وكتل و مې ليد چې مور مې د ميرې د غلبيل الندې " ؟سره چې وغواړو براال دوستي وكړو
  .ښكاره وه چې د مور په خبرو مې نه پوھيده. كړيده

  بيا څه وشو؟: اولدوز بى طاقته شوه، په توندې يې پوښتنه وكړه
مور مې يو دم ټوپ كړ او د ميرې . بيا يې مور په پړي وتړله او د توت له ونې يې ځوړنده كړه: رغه بچي وويلد كا

. دغه وخت ميره په غصه شوه او د كوتك په وھلو يې په مور شروع وكړه. مخ يې په مښوكه وواھه او ټپي يې  كړ
  د كارغه مور نور څه ونه ويل؟: اولدوز وويل

 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



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  بيا څه وشو؟: نه يې وكړهاولدوز ژړا بس كړه او پوښت. د كارغه بچى غلى شو
  .نور ته په خپله پوھيږى... د يو كميس سره. بيا ته راووتلى: د كارغه بچي وويل

  اوس څه كار وكړو؟! 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

  . فكر كې يم ھمدېه په خپله ھم پهز. 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
    مرم؟،په ياد دې دي مور مې ويلي تر څو نورو ورځو الوتنه زده نه كړم: د كارغه بچي وويل

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

  .د شپږو ورځو نه زيات وخت نلرو: په خپلو ګوتو شمير وكړ او وې ويل اولدوز
  ستا په فكر بايد څه كار وكړو؟: د كارغه بچي وويل

  غواړى تا ياشار ته وركړم، صحرا ته دې بوځي او الوتل درزده كړى؟: اولدوز وويل
  ياشار څوك دى؟: يلد كارغه بچي وو

  .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. ږياوس نه كي: اولدوز وويل
  .ښوونځى؟ د اوړي د رخصيتونو التر اوسه څو ورځې پاتى دي: د كارغه بچي وويل

زه د بام سر ته خيژم، ته . 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 كيښود. ز راغىد زينې په دوھمې پوړى كې وه چې د كوڅې نه د پښې آوا
  .ور يې رابند كړ، اتاق ته الړه د بړستنې الندې وغزيده او انګړ ته يې كتل

  
  كور قرنطين كيږي

  
شا ته . ورپسې اكا يې ھم، د پالر وړوكى ورور يې. دروازې آواز وكړ، پالر يې راغى. د سپي غپ غپ يې واوريد
  .د سپي ځنځير د اكا په الس كې و. تيې تور سپى ھم راونوو

  .اوس نور ھيڅ كارغه نشي كوالى دلته پښې كيږدي: پالر يې وويل
  .ژمى چې راغى بايد راشم او بويې ځم: اكا وويل
  .چې ژمى شو مونږ ھم سپي ته ضرورت نلرو. 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 مور د . اولدوز ته اكا ګران و. د توت په ونې پورې يې د سپي ځنځير وتړلو او اتاق ته راننوتل

  .كلي نه يې راتلو
 د لومړى ې د ده په مخ كېد پالر يې نه خوښيده چې څوك د. اكا د اولدوز پوښتنه وكړه، خو د مور يې څه ونه ويل

  .كله خبرې وكړىښځى په ھ
  .دفتر ته دې بيرته نه ځي: اكا پالر ته وويل

  .وخت ھم تير دى. نه، اجازه مې اخيستى ده: پالر وويل
: د ساري په توګه يې ويل چې. پالر د کارغانو بد ويل. له دې وروسته بيا د سپی او کارغانو خبرې شروع شوی

بره او څه شی راخلي، نو  وک وويني چې ټيټ شو ډراځي غال کوي خو چې څ. کارغان ناولي او ډارن غالجن دي
  .ژر تښتي

  .يو ساعت د غرمې نه تير و، ميره راغله، سپی لومړی وغريد، خو چې کاکا د کړکۍ نه ورباندې غږ وکړ، غلی شو
 ډډه اولدوز غلې ناسته وه، کاکا ته يې. سر يې ځوړند نيولی و.     ميری د کاکا نه مخ پټاوه، کاکا ھم ھغې ته نه کتل

   نشی کوالی سپی د ځان سره بوځی؟، کاکا: وھلې وه، ناڅاپه يې وويل
ولې يې بوځم؟ د اولدوز ژبه ونښتله، نه :     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
  .داړيورته وايم تا به نه . زړګيه مه ډاريږه، ښه سپی دی:     کاکا وويل
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ی ځايه د غالجنو ب. 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

 نور څه ونه ويل، بړستنه يې پر سر راکش کړه او بيده شوه، کله چې راويښه شوه ويې ليدل چې اکا يې     اولدوز
  . کې غاپی او کارغان شړيانګړتلی دی او سپی په 

.  ته تلله اولدوز ھم په وٻره او ډار انګړان. ھيڅ کارغه نشو راکوزيدی.     له دغې ورځی ورسته کور قرنطين شو
ه ټوټه غوښه کارغه اغا ته وړه چې تور سپي يې د الس نه وتښتوله او ويې خوړه، اولدوز چيغه يوځل يې د پسه يو

  .کړه او دننه ته يې منډه کړه
  

  د خپګان او انديښنې، د ولوږي او ډار ورځې   
ری د مي.  د تندي ټپ ژر ښه شو، خو د اولدوز ټپ ډير وخت ونيو څو روغ شوېد مير.  اولدوز له خوبه راپاڅيده   

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

اولدوز ھر څومره چې زيار ويست پر وخت يې د ھغه د .    د کارغه آغاحالت ډير خراب شوی و، تل به وږی و
 د اولدوز او . سپی ټول ځايونه لټول او ھر ناآشنا غږ به يې څاره څلور سترګی تور.پاره خواړه او اوبه نشو رسوالی
خو نه پوھيدل چې ھغه څنګه . كه ياشار ورسره مرسته وكړي چارې به سمې شي. كارغه آغا يوازنې ھيله ياشار و

 شو وٻې  به نه پريښوده ورته به يې غپل، كيداىيتور سپ.  بام ته ھم نه شوه ختالىاولدوز د سپي له ډاره. خبر كړي
  .كې ګرځيده او بوي به يې واھه) غولى(تل به انګړ . داړي

معلومه نه ده چې ھغه ھم د ميرى . خو څه به يې ورته نشو ويالى.    د ياشار مور به كله كله د دوې كور ته راتله
  .ريښوده ھيڅ وخت ھغه د چا سره يوازې نه پېاوس مير. ملګرې نه وي؟ د دې زمانې پر خلكو ژر باور نشي كيداى

. پنځه ورځې په خپګان او انديښنې كې تيرې شوى، يوه ورځ فرصت پاتى و.    ورځې يو پر بل پسې تيرې شوى
خو نه پوھيده چې څه ډول .  والوزوي كه نه نو مړ به شيښاغلي كارغهاولدوز كوالى شول چې بايد په ھمدې ورځ 

  يې والوزوي؟
مورې، زه د : اولدوز وويل. مدغه ورځ ميرې غوښتل واده ته الړه شيپه ھ.    آخر فرصت پيدا شو او ياشار يې وليد

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

   ياشار چيرته دى؟:د ھغه له مور نه يې پوښتنه وكړه. كې ونه ليده
  .پرون ښوونځى پرانيستل شوى دى. ښوونځي ته تللى دى:     مور يې وويل

 .    اولدوز كيناسته او د ياشار انتظار يې كاوه
 


