
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Children کودکان 

  
  صمد بھرنګی

  رووفی. ف: ژباړه
٣١٫٠٧٫٠٩                                                                   

  اولدوز او کارغان
  )پنځمه برخه(

  
  زادولو پالن كارغه د آ ښاغليد
  

اولدوز د سالم ځواب .     غرمه وه، ياشار په منډه منډه راغى، اولدوز يې چه وليده، سور شو او سالم يې وكړ
  .اولدوز او ياشار غولې ته الړل. وركړه ياشار وړه خور ھم درلوده مور يې شيدې وركولې چې  بيده شي

   څه وشول؟ياشار پوھيږي:      اولدوز په كرار او غمجن آواز وويل
  .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؟: ه    ياشار په ھيجان سره پوښتنه وكړ
  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
  . آلوزي مخامخا مرينهواكارغه كه . الوتالى نشي:    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
  ا غږ يې نه اورى؟آي. لومړى بايد د سپي كار وكړو:    اولدوزوويل
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
  .د كارغه مور ما ته ويلي و. كارغه راوباسو، كه نه نو مريښاغلی فرصت نه لرو، بايد ھمدا نن :    اولدوز وويل

 كارغه ا دد: په بيړه يې پوښتنه وكړه. احساس يې كاوه چې غټ كار يې پر مخكې دى.   ياشار په ھيجان راغلى و 
  مور څوك ده؟
  . كارغه مړ نشي ښاغلیاوس بايد يو كار وكړو چې. دا درته وروسته وايم. كارغه مور دهښاغلي د :    اولدوز وويل
  .كارغه راوړوښاغلی  نه ځم، پټ ځو او د غرمې وروسته زه ښوونځي ته:    ياشار وويل
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  .   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

  .    ياشار به كله كله دغشان درواغ ويل چې مور يې يوازې پريږدي
  

  له زندان څخه د ښاغلي كارغه د آزادې دپاره قتل
  

ويې ليد چې تور سپى يې ايله . په پوړې باندې بام ته وختل، آخوا ديخوا يې وكتل.  دواړه بھر راووتل،     لږ وروسته
  .كارغه د كوټى ورته پروت او بيده دىښاغلي د . كړى دى

  .زه وركوزيږم او ښاغلى كارغه راوړم:      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 ايښودلې وى چې و نه .  خم د بام پر سر په يوه څنډه كې پروت وی     د ميرې د سرك
  .راځه سپى ووژنو: سمدالسه يې وويل. د ياشار سترګې پر سپي ولګيدې. لويږي

   وژنو؟وې :    اولدوز حيرانه شوه، وې ويل
  .كه يې ووژنو د تل لپاره به يې د شر نه خالصه شى. ھو:     ياشار وويل
  .زه ډاريږم:    اولدوز وويل
  .زه يې وژنم:     ياشار وويل
  ګناه نه ده؟:     اولدوز وويل
 د چا سره بد مونږ خو. خو لكه چې بله الر نشته.  ګناه څه شى دىزه نه پوھيږم چې. ګناه؟ نه پوھيږم:     ياشار وويل

  .نه كوو چې ګناه ده
  .سپې مې د كاكا دى:     اولدوز وويل
  كارغه بندي كړي؟ښاغلی  او وډارويكاكا دې ولې سپې دلته راوړى او تړلې دى چې تا . وي دي:     ياشار وويل

. ايې وړهياشار كرار كرار الړ يوه غټه ډبره يې راپورته كړه او ر.     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

. رته كړه او سمدالسه يې كښته خوشې كړهدغه وخت يې ډبره پو.     بيا يوه پوړى راكښته شو، د سپي پر سر ودريد
ناڅاپه د اولدوز د پالر آواز . سپي ځيرګى وكړ او د الس او پښو غورځول يې پيل كړ. ډبره د سپي پر سر وغورځيده

  .پالر راووت او ويې ليده چې د سپي سا خيژي. دوې شاته شول. يې تر غوږ شو
  .اوس دې پالر سپې ويني او بام ته راخيژي. راځه چې ځو:     ياشار د اولدوز په غوږ كې وويل

  كارغه پريږدوو؟:     اولدوز وويل
  .بيا زه ورپسې راځم:     ياشار وويل

ياشار كتابونه مخې ته كيښودل، ھرچا چې ليدل فكر يې .  منډه راكښته شول، الړل په كوټه كې كيناستله    دواړه پ
بيا . د بام پر سر يې د بابا د پښو غږ واوريده.  يو څه الوتى ورنګ يې ھم. خو زړه يې غورځيده. كاوه چې سبق وايي

بيا  او ى او د سپي د الش تر څنګ والړ ود اولدوز پالر جامې اغوستلې و. ياشار يوازې بام ته وخوت. غږ رانغى
  .كوڅې ته راووت

ه شوى وه، د اولدوز پالر د     د ياشار راپه ياد شو چې يوه ورځ يې ډبره غورځولې وه او د اولدوز د كور ښيښه مات
اوس په شان كوڅې ته راوتلې و او فال بين يې راوستلې او الره يې بنده كړى وه، په دغه فكرونو كې په توندې 

  .سپې مې وواژه چې ته آزاد شى. زه ياشار يم: كارغه راوويست او وى ويلښاغلی راكوز شو، لومړى يې 
  .ير دىمننه، خو نور وخت ت:    ښاغلي كارغه وويل

  ولې؟:    ياشار وويل
د مور نيټه مې تر نن غرمې پورې ده، ھغه تيره ده، ما دومره ولوږه ګاللى ده چې د الوتلو وس :    كارغه آغا وويل

  .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 كارغهښاغلي    
  .چې وي، كارغان په ما او تاسو پسې راځي
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  .ياشار وژړل.  كارغه دا وويل، مښوكه يې وتړله او وجود يې سوړ شوښاغلي  
. كارغه جنازه وكړهښاغلي موسكې شو د پوړى د پاسه يې د .    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 سطل 
دغه . اوبه يې راوړى، د دروازې او پوړې الندې ويني يې پريمنځلې، سطل يې د خوني پر منځ كې نسكور كيښود

ھغه يې وران . ر ورپه ياد شو چې بايد د پښو منډ يې پاتى نشيواخيست او الړ، د بام پر س  كارغه ښاغلیوخت يې
  .كړ

ياشار ورته ډاډګرنه وركړه او . خو كار شوى و او چاره يې نه درلوده. ويې ھم ژړل.     اولدوز ډيره غمژنه شوه
 خوند پر سر دې بال پريوځي چې. څوك پوه نشي. 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
اوس اولدوز څه .  كارغه آغا ويلي و او څه چې يې په خپله كړي وو، اولدوز ته وويل ښاغلي    بيا يې ھغه څه چې

ياشار جنازه يو وړه او په يو . بڼكې يې راوويستلې او په جيب كې يې واچولې كارغه څو  ښاغليد. په حال شوى وه
  .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 مور . نور غږونه ھم وو. دوز پالر چيغې وھلېد اول. ناڅاپه شور ماشور شو.     ماشومان منتظر ناست وو
د اولدوز پالر . بيا ستانه شوه او لوپټه يې پر سر كړه او بام ته وختله. له خوبه راپاڅيده او انګړ ته يې رامنډه كړه

زه !... يننوتلي د" پيريان"كور ته مې !.... برباد شوم!.... واى، واى: سر يې واھه او چيغې يې وھلې. ليونى شوى و
  !....راسره مرسته وكړى!.... ننوتلي دي" پيريان"كور ته مې !.... دلته نور نشم پاتى كيداى

د اولدوز پالر د سپي الش وروښود او چيغه .       فال بين او څو سړي ورنه تا وو او غوښتل يې چې كرار يې كړي
"  پيريان"كور ته مې ..... نې چا پريمنځلي؟وي.... وګورى، دا دلته چا غورځولى دى؟ ډبره چا وړى ده؟: يې كړه

  !.....واى.... واى... بيا يې... لومړى راغلل سپى يې وواژه!... ننوتلي دي
يو بل ته . د ياشار مور نه پريښودل چې بام ته وخيژي. غوږ يې نيولى و.    اولدوز او ياشار د پوړى بيخ ته والړ وو

خوشاله وو چې دغه ټول خوشباوره كسان يې .  نورو په بيعقلي خندلې دو او په زړه كې يې د پالر اواھهيې سترګك 
  .تير ايستلي دي

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

نسكور سطل ټول . ھلو او آخوا ديخوا تللو شروع وكړه   پالر بيا غولې ته منډه كړه او د ليونو غوندې يې په چيغو و
يو كس دې په پيريان پاڅوونكى پسې الړ . كور ته ننوتلي دي، كور پريږدى" پيريان: "بوډا سړي وويل. ډارولي وو

  !....كور مې وران شو!... مرسته راسره وكړئ: پالر چيغه كړه. بل كس دې دعا ليكونكى راولي. شي
يوې بوډۍ يوه . پسې الړ" سيد ميرزا ولي دعا ليكونكې"بل تن . پسې والړ"   پاڅوونكيريانپيي سيد قل"   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"
ناڅاپه .  كې د سورې په لټه كې شولدوو سړو قاب په الس كې ونيو او د بسم هللا ويونكې په كور. 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.... غواړى په عذاب مې كړي.... پر ما پسې راخيستلى ده" پيريانو.... " ده؟ھلته يې ايښې

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

واده به . ې ميره دې راشي نو څه خاورې به پر سر باد كړياوس پريږده چ: ياشار وويل. پر سر كسان يې ونه ويني
ياشار د اولدوز پر خولې الس كيښود چې غږ يې څوك . دغه وخت دواړو د زړه له كومې وخندل.  ګنډير شيورته

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

 لومړى دې پيريان: بوډۍ ويل. ښځو په راكښلو راكښلو د ښي خوا ګاونډي كره بوتله. په منځ كې راوغورځيده
  . اميندواره ښځه ورشيبهپاڅوونكي او دعا ليكونكى راشي، پيريان دې وباسي، بيا 

 پاڅوونكي ريانپي.  سيدل پاڅوونكى او دعا ليكونكى راوره خوږوم، نيم ساعت وروسته پيريانلنډه دا چې سر مو ن
آينه يې وغوښتله، عجيبه او غريبه آوازونه يې كول او اخر . 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 عذابوى: يې وويل
  .پنځوس روپۍ راكړه چې بند يې كړم او الړ شي:  پالر ته يې وويلبيا يې آينه وترنګوله او د الدوز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

پيريان پاڅوونكي روپۍ واخيستلې او الس يې د لوښې الندې . د اولدوز پالر چانه ووھله او ديرش روپۍ يې وركړى
يريانو په تاسو ته د پ! دې مه په عذابوى. اى پيريانو د دې مسلمان له كوره لرې شى: كړ بيا يې راويست او وې ويل

  !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 وركړىي پاڅوونكپالر د خوښې ساه واخيستله او ديرش روپۍ نورې يې پيريان

په توره او نارنجي سياھي باندې يې كږې وږې كرښې وليكلې يوه يوه ټوټه كاغذ يې په ھر كنج كې . يكونكى راغىل
  .كيښود، شل روپۍ يې واخيستلى او الړ

  .څوک نه پوھيدل چې پيران پاڅوونکي څه کيښودل او څنګه الړ. ميرنې يې راوستله
ر او ښځه يې دومره وارخطا او ډار شوي وو چې تر پال. چې شپه شوه، د ياشار مور اولدوز كور ته بوتله

  .دغه وخته پورې يې اولدوز ته فكر نه وو شوى
 

 


