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  صمد بھرنګي

  رووفي. ف: ژباړه
١١.٠٨.٠٩  

  اولدوز او كارغان
  )شپږمه او وروستې برخه( 

  
 

  واوره، ساړه، بيكاري او انتظار
  

د . بيا ژمى شو، واروه او ساړه له حده تير شول. ځان سره راوړل    منى راورسيد، واورى او ساړه يې ھم د 
  .د سپي پر سر يې پالر سره النجه ھم وكړه. اولدوز اكا په سپي پسې راغى، تش الس او په قھر ستون شو

د شپې به ډاريده .    د ميرې ويره ال نه وه تللى، د پخلنځي ور او ديوالونه د چاپي او خطي دعاګانو نه ډك وو
يوازې به بھر وتله او د . اولدوز يوه زره ھم نه ډاريده. اولدوز به يې د ځان سره بووله. ازې به بھر ته نشوه وتالىيو

ياشار يې ھم . د ښاغلي كارغه بڼكې يې د راډيو په ډبلي كې پټې كړى وى. زړه له  كومې به يې ميرې پورې خندلې
منظم به ښوونځى ته تلو او سبق .  ځاى كې خاورو ته سپارلې وهياشار د ښاغلي كارغه جنازه په يو ښه. ډير لږ ليده
  .به يې ويلو

ياشار به زياتره وخت قلم وركاوه او مور به .     خو كله كله به يې د مور سره د قلم د وركولو پر سر النجه كوله
مونو روپۍ الس ته ته دومره فكر نه كوې، پالر دې په څومره سختۍ سره د دې قل: يې په قھريدله او ويل به يې

  .راوړي
  .يوه دوه اونۍ وروسته لنګيږې: د ګاونډ ښځو به ورته ويل.    د ميرې خيټه ډيره راوتلې وه

  .ښايي ال ژر:    ميرې به ځواب وركاوه
  .دا وار انشا هللا بچې به دې ژوندې پاتى شي:     د ګاونډ ښځو ويل

  .خامخا ژوندى پاتى كيږيچې نذرونه او سوالونه وكړم ! انشاهللا:    ميرې ويل
واورى دومره ډيرې وريدلى چې سھار به راپاڅيدې ليدلې به . كار ته به نه تلو.    د ياشار پالر به زياتره بيكار و

سړې يخنې به چڼچڼۍ وژلې او د منې د پاڼو په شان به پر ځمكه . دې چې كړكۍ تر نيمايي پورې واورو پټې كړي
  .غورځيدلې

كوتك يې راواخيست وار يې وكړ، دواړه يې . ر وليد چې دوه كارغان پر بام ناست دى    يوه ورځ سھار پال
اولدوز . خو كله چې يې الس وروړ معلومه شوه چې د سړې يخنې نه وچ شويدي. ووھل او پر ځمكه وغورځيدل

 كارغه پسې نه چې ښاغلي: د ځان سره يې وويل. ياشار څو ورځې وروسته د مور له خولې خبر شو. ډيره خپه شوه
  !راغلي وي

كور به يې . لوښې به يې پريمنځل.     د يارشار مور به ھر سھار راتله د پالر ښځې سره به يې مرسته كوله
كله به چې . بده ښځه نه وه. اولدوز ته ګرانه وه. ورځ مزدوره وه. غرمې ته نژدې به خپل كور ته تلله. جارو كاوه

نور . سره څو خبرې وكړي، د ياشار پوښتنه وكړي او ورته سالم وليږيميره الړه او اولدوز به كوالى شو ور
سره له دې يې ھم ھغې ته څه نه ښكاره كول . ګاونډيان به ھم تلل راتلل، خو اولدوز ته د ياشار مور تر ټولو ګرانه وه

  .باور يې درلود چې ھغوى به يوه ورځ راشي. او يوازې يوازې د كارغانو انتظار يې كاوه
زما زړه بچې : يوه شپه  يې ميرې ته وويل.  به د تل په څير دفتر ته تلو او كور ته به بيرته راستنيدلو  پالر
كه دا ځل ھم . كه دا ځل دې بچې ژوندى پاتى شي او  ښه وي، اولدوز بل ځاى ته ليږم چې ته په ارامه شى. غواړي

  .نو اولدوز له ځان نشم كوالى لرې كولى. بچې دې مړ پيدا شي
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. ميره ھيله منه وه چې بچې به يې ژوندې دنيا ته راشي ځكه چې پريمانه نذرونه او سوالونه يې كړي وو   
  .زړه يې غوښتل چې مړ دنيا ته راشي. اولدوز د دغه نه زيږيدلي بچي سره كينه كوله

  
    نذر او سوالونه د مړينې مخه نشي نيوالى، د كارغه د مور ياد

  
  .    آخر ميره لنګه شوه

نظر "كوډې او منترې يې وكړى، نذرونه او سوالونه يې وكړل، دعا او تعويذ يې وكړ، د . لك ژوندې و  ھ
. د څه د پاره؟ د دې دپاره چې ھلك مړ نشي. په قبرونو يې شمعې بلې كړى او څه څه يې وكړل. يې وكړه" قرباني

. مور په خيټه كې يې ښه وده نده كړىد : ډاكټر يې راووست، وې ويل. خو د اونۍ په سر كې ھلك مرګ ته نژدې شو
  .زه څه نشم كوالى: په ګرانه به ژوندى پاتى شي
  .     سبا ته ھلك مړ شو

ال تر . وواژه" پيريانو"زوي مې : شپه او ورځ به يې ويل.     ميره د كمزورۍ او خپګان نه سخته ناروغه شوه
  . ړندې وي، كينه يې وكړه او زوي يې راته وواژهبل دې ھم د كينه ناك سترګې. اوسه يې زما نه الس ندې اخيستې

ياشار به ھم كله كله غرمې ډوډۍ د پاره د مور خواته ورتلو او د .    د ياشار مور به ټوله ورځ د ميرې سره وه
كله كله به يو كارغه يوازې له آسمان نه تيريده او يا به د . د كارغانو پته نه وه. اولدوز سره به يې څو خبرې كولې

اولدوز ته به د كارغه مور ورياديدله چې . د چينار پاڼې رژيدلې وى. اغ قاغ آواز اوريدل كيده او ژر به وركيدهق
  .قاغ قاغ به يې كاوه، ځنګيدله به، ناڅاپه به يې وزرې خورولې او تله به. څنګه به په وړو څانګو كيناستله

      
  سخت ژمې تيريږي

  
. ر ژر واورى د انګړ په منځ كې انبار شوى، ديوالونو ته پورته شوىډي. ډير سخت و.     سخت ژمى تيريده

مور يې د كاركولو او جامو . د ياشار پالر تل وزګار و. په درې چنده بيه ھم نه پيدا كيدل. سكاره نه پيدا كيدل
بيګاه : ه يې ويلد ساري په ډول ب. كله به يې باور نه كيدونكې خبرونه راوړل. پريمنيځلو دپاره نورو كورونو ته تله
  .يوه غريبه كورنۍ د ساړو نه مړه ده

د شپې مې ماشوم د صندلۍ الندې د ساړو نه وچ شوى او :    يوه ورځ سھار په ژړا راغله او ميرې ته يې وويل
  .مړ شوى دى

 نژدې و چې زه: اولدوز ته يې وژړل او وې ويل. د وړې خور د مړينې فكر ليونى كړى و.    ياشار ډير ځوريده
  .زمونږ د صندلۍ الندې سكاره نشته، يخه ده. ھم د ساړو له السه وچ شم

  .مه ژاړه ياشاره، كه نه نو ما ته ھم ژړا راځي:    اولدوز يې اوښكې پاكې كړى او وې ويل
په دې وران كلي كې څوك نشته چې ووايي ولې : سھار مې پالر مور ته ويل:    ياشار ژړا بس كړه او وې ويل

  .نشتهدلته سكاره 
  پالر دې كار كوي؟:    اولدوز وويل
  .كله كله واوره جارو كوي. نه، په كور كې ناست وي او فكر كوي:    ياشار وويل
  ولې نه ځي چې كار پيدا كړي؟:    اولدوز وويل
  .وايي چې كار نشته:    ياشار وويل
  .ولې كار نشته؟ ياشار څه و نه ويل:    اولدوز وويل

     
  د پسرلي ھوا

  
ژمې ډير . شينكي وټوكيده، ګلونه ډير شول.    واوره كمه شوه، پسرلي ځان ښكاره كړ او اوبه يې روانې كړى  

  .ډير ھم په ګرانه ژوندي پاتې شوي وو. له پښو نه غورځولي وو
د ياشار پالر د نورو لس شلو كسانو سره تھران .      د ياشار مور سړه صندلۍ لرې كړه، كړكۍ يې بيرته كړې

په كور كې ياشار او مور يې د نورو كلونو په شان يوازې پاتې . ړ چې د خښتو پخولو په بټيو كې كار وكړيته ال
  .شول

ميرې به ھم . اولدوز به زيات وخت د ياشار په كور كې وه. اولدوز ته يې نشو كتالى.    ميره نوې ښه شوى وه
سږكال دې ښوونځى ته : پالر يې ويل. لدوز ھغه بدې شوپالر د اولدوز سره مينه كوله خو د او. نور ورته څه نه ويل

  . ليږم
  

  څوك د كارغانو په ژبه پوھيږي؟
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: يوه ورځ يې اولدوز ته وويل. ياشار په كلنې ازموينې كې بوخت و. مياشت راورسيده) خرداد(   د غبرګولى 
  .پرون مې  دوه كارغان وليدل چې د ښوونځى پر شاوخوا چورليدل

  ښه، بيا؟: ايه پورته شوه او وې ويل    اولدوز له ځ
  .كله چې راووتلم، ومې كتل نه وو. د حساب ازموينه مې وه. بيا ټولګي ته الړم:     ياشار وويل

  .كه زمونږ كارغان وي، بيرته راځي. مه خپه كيږه: ياشار وويل.     اولدوز بيرته په خپل ځاى كيناستله
  خبرې دې ورسره وكړئ؟:     اولدوز وويل

  .زه د كارغانو په ژبه بلد نه يم. وخت نه و:   ياشار وويل  
  .خامخا بلد يې:     اولدوز وويل
  ته څه پوھيږې؟:     ياشار وويل
ځكه چې مھربانه يې، ځكه چې پاك زړه لرى، ځكه چې ھر څه د ځان لپاره نه غواړى، ځكه :     اولدوز وويل

  .چې د ميرې په شان نه يې
  د چا نه زده كړي؟دا دې :    ياشار وويل
  .د كارغه مور ويل زه خو يې د ځانه نه وايم. ټول ښه ھلكان د كارغانو په ژبه پوھيږي:    اولدوز وويل

ھيڅ : د خوشالې نه يې د اولدوز الس په دواړو السو كلك ونيو او وې ويل.    ياشار د دې خبرې نه خوشاله شو
ھيڅ مې په ياد نه . سره خبرې وكړم" ښاغلي كارغه "ل د نه پوھيږم، څنګه شو چې په ھغه ورځ يې وكوالى شو

  .دي
  

  د كارغانو راستنيدنه
  

د غرمې . د لويانو به د غرمې خوب ته زړه كيده. ھوا توديدله. دوبى نژدى كيده.   دوه درې ورځې تيرې شوى
  .ماشومان به يې ھم په زوره بيده كول. ډوډۍ چې به يې وخوړه، بيده كيدل به

. د ښوونځي نه لږ الندې، يو جومات و. اشار وروستني آزموينه تيره كړى وه او كور ته بيرته راتلو   يوه ورځ پ
غرمه ده، ياشار راستون شو، . د توت تر ونې الندې يې د ياشار نوم تر غوږ شو. د جومات مخې ته د توت ونه وه

  !بيا د شا نه ورته غږ وشو، ياشارغوښتل يې روان شي چې . شاوخوا يې وكتل، څوك يې ونه ليد، كوڅه خالي وه
د .    ياشار راستون شو، ناڅاپه يې پر دوو كارغانو سترګې ولګيدلې چې د توت په ونه كې ناست وو، خندل يې

  كارغانو تاسې ما له كومه پيژنې؟: وې ويل. ياشار زړه په ټوپونو شروع وكړه
  ولدوز ملګرى نه يې؟ښاغلى ياشار، ته د ا:   يو كارغه په خپل نري آواز سره وويل

  .ولې، يم:  ياشار وويل
سمه ده چې زمونږ مور ته په خپله نه وى ليدلى، خو ستا نښې ورته اولدوز : بل كارغه په غټ آواز سره وويل

" آنا"زمونږ . نه مو غوښتل لومړى اولدوز ووينو. ډير وخت وشو چې پر ښوونځيو ګرځو څو تا پيدا كړو. ويلي وى
  ولدوز څنګه ده؟ا. سپارښتنه كړى وه
  .ويريږي چې تاسو به ھغه ھيره كړى وي، ښاغلى كارغه:    ياشار وويل

ورور يم چې تاسو " ښاغلي كارغه"زه د ھغه : وبښه، مونږ ځان در ونه پيژانده:   كارغه په غټ آوازي وويل
  .وايي" پيغله كارغه"ھغې ته . دا ھم زما خور ده. سره و او بيا  مړ شو
زمونږ پالر ھم . البته مونږ يو بل ورور ھم درلود چې د ژمې يخنې وچ كړ، مړ شو: ويل   پيغلې كارغه و

  .زمونږ مور پسې د خپګان له كبله مړ شو
  .تاسې دې سالمت ووسى:    ياشار وويل

  .مننه كوو:   كارغانو وويل
  .نشتهښه نه ده دلته وغږيږو، زمونږ كور ته ځوو، په كور كې څوك :  ياشار فكر وكړ او وې ويل

  .ياشار روان شو او كارغان ھم د ھغه د سر د پاسه الوتل.  كارغانو ومنله
كله به يې آسمان ته . ځان يې دومره غټ ګاڼه چې څه به وايى.   ھيڅوك نشي ويالى چې ياشار څه حال درلود

ې د ګاونډي نه كلي ي. په پاې كې كور ته راورسيدل. كتل، كارغان به يې ليدل، خندل به يې او بيا به روان شو
ياشار . كارغان راكښتل شول، په پوړيو باندې كيناستل. مور يې غرمه كور ته نه راتله. واخيستله او كور ته ننووت

  نه غواړې اولدوز ووينې؟: وويل
بيا پيغلې كارغه . درې واړه غلي شول.   په دې وخت كې د ديوال له ھغې خوا د اولدوز د ژړا غږ پورته شو

  .بيړه نه كوو. دوز نشو ليدالىاوس اول: وويل
زمونږ . ھمدا نن راځو. بيا راځو او وينو يې. ھو الړ شو د كارغانو ښار ته خبر يوسو: ښاغلي كارغه وويل

  .سالمونه اولدوز ته ورساوه
. بيرته راغى. ھر څومره چې يې انتظار وويست اولدوز رانه وتله.   كله چې ياشار يوازې پاتى شو بام ته وخوت

كميس يې وويست . ھوا توده وه. ډوډۍ يې وخوړه، بيا بام ته وخوت. ې په يخچال كې ډوډۍ او پنير ايښودلي ومور ي
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داسې . څو مرغۍ د شنه آسمان الندې الوتلى. آسمان پاك او شين و. غوښتل يې آسمان ته ښه وګوري. او پريووت
  .چې ته به وايى وزرى نه خوځوي او په سر ځي

  
  

  ه د بيرته راستنيدو د پارهد تيښتې قرار، تيښت
  

د اولدوز سترګې لمدې وې ھق ھق يې . پالر اولدوز خپل څنګ ته كينولې وه. د غرمې ډوډۍ دسترخوان خور و
  .خبره نه مني. زړه يې وھل غواړي: ميرې ويل. كول

  لورجانې، ته خو اوريدونكې جينې وى، څه خبره ده؟:   پالر وويل
وايې يوازې خپه كيږم بايد پريږدى چې الړه شم د ياشار : ميرې وويل. كاوهھق ھق يې :  اولدوز څه و نه ويل

  .سره لوبې وكړم
له ما ويلې تا ويلې نه وروسته، پالر اجازه . ھو، زما زړه لوبې غواړي، يوازې خپه كيږم:   ناڅاپه اولدوز وويل

د ډوډۍ خوړلو . ز ډيره خوشاله شوهاولدو.  وركړه چې اولدوز دې كله كله ياشار خوا ته ځي او ژر دې بيرته راځي
زړه يې غوښتل ھلته كينې او د كارغانو انتظار . اولدوز پاڅيده د بام سر ته وختله. وروسته پالر او ميره بيده شول

اولدوز راغله د ياشار سر . لمر تود شوى و. ناڅاپه يې سترګې په ياشار ولګيدې چې په خواږه خوب بيده و. وكړي
ياشار راپورته . اولدوز ھم وخندل. ياشار سترګې وغړولى او وې خندل. په ويښتانو يې الس راكښهته كيناسته د ھغه 
  اولدوز، پوھيږئ څه خوب مې ليده؟: كميس يې واغوست او وې ويل. شو او كيناست

  .نه:    اولدوز وويل
. پيغلې كارغه واده ته ځود . خوب مې ليده چې د يو بل الس مو نيولى، د وريځو د پاسه ناست يو:    ياشار وويل

  .نور كارغان ھم پر مونږ پسې راځي
  پيغله كارغه څوك ده؟:   اولدوز لږه سره غوندې شوه، بيا يې وويل

  درته مې نه و ويلي؟:   ياشار وويل
  نه:   اولدوز وويل
  .  كارغان مې وليدل او خبرې مو ھم سره وكړى:   ياشار وويل
  كله؟ :  اولدوز وويل
وعده يې كړى چې اوس . خور او ورور وو" ښاغلي كارغه "د . كله چې له ښوونځي نه راستيندم:   ياشار وويل

  .راشي
  خور ده؟" ښاغلي كارغه"پيغله كارغه زمونږ د :   اولدوز وويل
  .ھو:   ياشار وويل
  د كارغانو د پالر څه خبر دى؟:   اولدوز وويل
  .ويل يې چې د ميرمنې له غمه مړ شو:   ياشار وويل

پر ځمكه . راتلل راتلل او د بام شا ته راورسيدل.  په دې وخت كې دوه كارغان د ونو تر شا راښكاره شول 
د احوال پوښتنې او آشنايې . په غيږ كې كينول. اولدوز يو يو وينو او ښكل يې كړل. كيناستل، سالم يې واچاوه

  .زمونږ خوا ته راشىاولدوز، ټولو كارغانو ويل چې ته بايد : وروسته ښاغلي كارغه وويل
  له دې كوره وتښتم؟:   اولدوز وويل

مونږ پوھيږو . ھو، بايد وتښتى زمونږ خوا ته راشى، كه دلته پاتى شى، خپه كيږى او مرې:  ښاغلي كارغه وويل
  .چې ميره دې ډيره ځوروي

چې سپې يې مړ دى، كاكا مې ھم له ھغه وخته . څنګه تيښتداى شم؟ پالر او ميره مې نه پريږدي:   اولدوز وويل
  .زمونږ په كور كې پښه نده ايښى

  .كه ته وغواړى، كارغان پوھيږي چې تا څنګه يوسي:   پيغلې كارغه وويل
  يعنې الړه شي او بيرته رانشي؟: په دې وخت كې يې وويل.   ياشار تر دې وخته څه نه وو ويلي

   كوى، ياشاره؟ته څه فكر. دا د دې په خوښه پورې تړلې ده:   پيغلې كارغه وويل
خو كه د كارغانو ښار . ستاسو خبره منم كه دلته پاتى شي له السه وځي او څه كار ھم نشي كوالى:   ياشار وويل

  زه نه پوھيږم څنګه كيږي؟... ته الړه شي
  ...اولدوز، ته ھم تر سبا پورې فكر وكړه. سبا راځو بيا ھم غږيږو:    ښاغلي كارغه وويل

  ستا په فكر زه بايد الړه شم؟:  وويلاولدوز.   كارغان الړل
  الس راكوئ چې بيرته راځئ؟. ھو، الړه شه خو بيرته راشه:    ياشار وويل
  !الس دركوم ياشاره:    اولدوز وويل

     
  د تيښتې الر او طريقه ښيئ" انا"
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  .ده" انا"دا : پيغلې كارغه وويل. يو بوډا كارغه ھم ورسره و.    سبا غرمه كارغان راغلل

كارغان خوشاله دي چې تاسې مو : مخامخ ورته كيناسته او وې ويل.  انا د ياشار او اولدوز خوا ته راغله 
  .لور مې ستا ډير صفتونه كول. وموندلې

  ستا لور ده؟" كارغه مور"د :     اولدوز وويل
  .ھو، ښه كارغه و:    انا وويل

  .وهزمونږ له خاطره ووژل ش:    اولدوز اسويلى وكړ او وې ويل
  .په مړ كيدو او وژل كيدو نه خالصيږي. كارغان يوه دوه نه دي:    انا وويل

  .اولدوز غواړي تاسو خواته راشي:    ياشار وويل
  .نو راځى چې كار شروع كړو! څومره ښه:    انا وويل

  ھر كله چې مو زړه وشو بيرته راتالى شو؟:   اولدوز وويل
ونږ كارغان نه غواړو چې څوك دې خپل كور، ژوند او دوستان پريږدي او م. خامخا بايد بيرته راشى:   انا وويل

  . وتښتي چې ځانله ھوسا ژوند وكړي او د نورو د حال نه خبر نه وي
  ما د ځان سره څنګه بيوى؟:    اولدوز وويل

  .دا بايد تاسې په خپله واوبدى. د ھر څه نه مخكې يو كلك جال په كار دى:    انا وويل
  جال زمونږ څه پكاريږي؟: يل  اولدوز وو
او چمتو يې چې د . لومړى فايده يې دا ده چې د كارغانو باور راشي چې تاسې لټ او بيكاره نه ياست:   انا وويل

  .ځان د نيكمرغۍ دپاره زيار وباسى
  ...  دوھمه ګټه يې دا ده چې تاسې د ھغه منځ كې كينې او كارغان يې پورته كوي او خپل ښار ته يې وړي

  وبښه انا مونږ تار او وړې له كومه كړو چې جال ترې واوبدو؟: ياشار د خبرې منځ كې راودانګل او وې ويل  
مونږ درته وړى راوړو او تاسې . كارغان تل حاضر دي د ښو او كاركوونكو انسانانو خدمت وكړي:   انا وويل

  .دواړه به جال واوبدى
  .خم نه چاپير كړى وىميرې ھغه د سركې د .   څو غټې ډبرې پر بام وى

  .مونږ وړى راوړو او د دې په منځ كې يې راجمعوو:   انا وويل
  .  آخو ديخوا يې نورې خبرې ھم وكړى، بيا كارغان الړل

  .زه بالكل نه پوھيږم چې څنګه سپڼسى وريشم او جال واوبدم! ياشاره:  اولدوز وويل
  .زه پوھيږم د پالر نه مې زده كړيدي: ياشار وويل

  
  ن كوښښ كوي، ماشومان سخت زيار باسي، كارونه پر مخ ځيكارغا

  
د پالر ليكونه يې لوستالى او معنا كوالى . اوس يې د فارسي ليك لوست بد نه و.    د ياشار ښوونځى رخصت شو

پالر يې د تھران د . مور يې بيا كالو پريمنځلو ته تلله. كتاب يې ھم لوستالى شو. شول او مور ته يې ويالى شول
ميرې به كله آسمان ته كتل او د . ډير كارغان به د دوې كور ته تلل راتلل. تو د پخولو په بټيو كې كار كاوهخښ

نه چې دا : ميره به نا آرامه كيده او كله به يې د ځان سره ويل. اولدوز به ځان نانګاره كړ. كارغانو نه به ډاريدله
  .ه او مظلومه دهينجلې د كارغانو سره تار ولري؟ خو په ظاھر كې آرام

  .  اولدوز خپل ځان نانګاره اچولى و
ياشار به والړ او د لويو سړو په شان به يې پر دوك باندې .  د سپڼسيو د ريشلو كار د ياشار په كور كې پر مخ تلو

 په انګړ كې يوه وړوكې كوټه ګې وه. اولدوز به تارونه پر السو تاوول او پيړ تارونه به يې جوړول. سپڼسې ريشل
  .چې تشه وه، طنابونه به يې ھلته پټول

انا . ياشار به ريشل شوي تارونه ورښودل.   انا به كله كله سر ورښكاره كاوه او د كار د حال پوښتنه به يې كوله
سترګې او ! مبادا چې څوك پوه شي چې پټ كار كوى! شاباس ښو ماشومانو، شاه باس: به خندل او ويل به يې
  .غوږونه مو خالص كړى

دومره . زړه دې جمع وي انا، سمه ده چې زمونږ عمر كم دى، خو عقل مو ډير دى:   ياشار او اولدوز به ويل 
انا به خپله كږه . ځينې كارونه ښكاره كوي، ځينې كارونه په پټه. پوھيږو چې سړى نبايد ھر يو كار ښكاره وكړي

! شاه باس! شاه باس.  پالر نه مو ډير فرق لرىد مور او. تاسې مې خوښيږې: مښوكه پر ځمكه راكښله او ويل به يې
  .خو ال تر اوسه واړه ياست او پاخه شوي نه يې، بايد ډير څه زده كړى او له دې ښه فكر وكړى

د خپل ښار خبرې به . د دوې سره به كيناستل او خبرې به يې كولې.   كله به ھم پيغله كارغه او ورو يې راتلل
.  غږيدل او د وريځو، بادونو، غرونو، دښتو او بيدياو او د ډنډونو صفتونه به يې كوليې كولې، د چينار د ونو نه به

د كارغانو په ښكار كې د يو : پيغلې كارغه ويل. اولدوز او ياشار د نورو پنځوس شپيته كارغانو سره ھم آشنا شول
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ان يو ځاى ژوند كوي او ھيڅ يو ميليون كارغ. دې خبرو به ماشومان خوشالول. ميليون نه زيات كارغان ژوند كوي
  !دعوا او جنجال نه كوي، څومره ښه

     
  د اولدوز د سفر ملګرى

  
ويې ليده چې ياشار غلى او بيحركته والړ دى او . اولدوز سر پورته كړ.      يوه ورځ ياشار او اولدوز تار ريشلو

  ولې راته داسې ګورى، ياشاره، څه شويدي؟ : وې ويل. دې ته ګوري
  .فكر مې كاوه:     ياشار وويل
  څه فكر؟:     اولدوز وويل
  .ھسې:    ياشار وويل
  .بايد ما ته يې ووايې:    اولدوز وويل
  .فكر مې كاوه كه ته له دې ځايه الړه شى، زه ځانله خپه كيږم. ښه، وايم يې:    ياشار وويل
  .يوازې سفر كول زيات خوند نلري. اىما ھم پرون فكر كاوه چې كاشكې دواړو سفر كړى و:    اولدوز وويل
  نو ته غواړې چې زه ھم له تا سره الړ شم؟:    ياشار وويل
  .بايد انا ته يې ووايو.  زه د زړه له كومې غواړم:   اولدوز وويل
  .زه يې په خپله ورته وايم:   ياشار وويل

  اسو خوا ته درشم؟انا، زه ھم كوالى شم د اولدوز سره ت: ياشار وويل.   بله ورځ انا راغله
كوالى شى راشى، خو زړه دې پر مور نه سوزيږي؟ ھغه خو بده ښځه نده چې پريږدې يې او :   انا وويل

  !وتښتى
  .د دې كار فكر مې كړيدى، د حركت نه يوه ورځ مخكې يې ورته وايم:     ياشار وويل
  .كه يې ومني، پروا نه لري، تا ھم بيايو:    انا  وويل

  .اشار پر شوق راغلل او په تندې يې كار كاوه   اولدوز او ي
  

     د كبانو غله، د وړيو غله، بې اغېزه دعاګانې
  

اولدوز او . ھغه ورځ چې اطالعنامه كور ته راوړه، پالر ته يې ھم ليك وليكه.    ياشار په امتحان كې كامياب شو
د دې نه . يې اولدوز يې د سترګو نه لرې ويرښتيا دا چې غوښتل . ميرې به لږه ځوروله. ياشار به زياتره يوځاى وو

كارغان به ډير تلل راتلل او ھغه به يې انديښمنه كوله، ډاريدله چې آخر به بال . عالوه تل د كارغانو په انديښنه كې وه
پالر ھم ناكرار و، په تيره بيا چې ھغه ورځ ډنډ ته ورغى ويې ليدل كبان نشته؛ دوه كبان . ورباندې وغورځيږي

پالر او ميرې به ھر چيرته . يو يې انا او پاتې نورو كارغانو خوړلى وو.  كارغه او ورور يې خوړلي ووپيغلې
  .كارغه وليد كنځلې به يې ورته كولې او په ډبرو به يې ويشته

ميرې خم واخيست او بام ته يې .    يوه ورځ بابا وڅكې اخيستلې او راوړې وو چې ميره ترې سركه جوړه كړي
وړى يې راواخيستلى او ميړه ته يې . ې يې اخواديخوا كړى، ناڅاپه يوه زيات اندازه وړى پيدا شوىډبر. يووړ

دا چا د ډبرو په منځ كې . ګورى؟ پيريانو زمونږ نه ال الس ندې اخيستى اوس ھم راپسې دي: راوړى او وې ويل
  راټولې كړيدي؟
  .بايد مخه يې ونيول شي:   پالر وويل
  .ښه دعا ترې اخلم چې پيريان وډار شي او وتښتي. ليكونكي پسې ځمسبا دعا:   ميرې وويل

بايد وړى پټى كړو، كه نه نو : د دوې خبرې يې ورته وكړى، ياشار وخندل او ويې ويل.   سبا اولدوز ياشار وليد
ياشار وليدلى چې . اولدوز وړى پټى كړى او د سپي تشى كوټه ګۍ كې يې كيښودلې. كار مو څو ورځې ځنډيږي

  .كارغانو ته يې خبر وركړ چې نورې وړې رانه وړي . ړى په كافي اندازه راټولې شوي ديو
خو كله چې يې وليد وړې يې وړي دي، وارخطايي ال ھم .    ميړه الړه دعا ليكونكي پسې او ښه دعا يې راوړه

  . ډيره شوه
  

  ياشار له موره اجازه اخلي
  په ژبه پوھيدونكي سپي كيسه

  
لومړى يې پيړ طنابونه جوړ كړل، بيا يې غوټې .  ورځې وروسته، د جال په اوبدلو پيل وكړماشومانو، له ھغې

  .كړل
ياشار غوښتل . دغه طناب څو ټوټې سيم و چې يو بل سره تاو شوى و.    د ياشار مور د جامو اوږد طناب درلود

  .د مور څخه د جامو طناب واخلي او د طنابونو منځ كې يې كيږدي چې جال مضبوط شي
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  مورې، كه زه څو ورځې په سفر الړ شم ډيره خپه كيږى؟:   يوه شپه سرماښام يې مور ته وويل
  . مور يې فكر وكړ چې ياشار شوخي كوي

  .مورې، اجازه راكوى زه څو ورځې په سفر والړ شم؟ قول در سره كوم ژر بيرته راځم: ياشار بيا پوښتنه وكړه
  ې له كومه كړو؟لومړې بايد ووايى چې پيس:   مور يې وويل
  .پيسې په كار ندي:   ياشار وويل

  ښه د چا سره ځى؟:   مور يې وويل
  .د تګ په وخت كې به پوه شى. اوس يې نشم ويلى:   ياشار وويل
  ښه، چيرته ځى؟:  مور يې وويل
  .دا درته ھم د تګ په وخت كې وايم:  ياشار وويل

  .نو زه ھم د تګ په وخت كې اجازه دركوم:  مور يې وويل
ھغه .  مور فكر كاوه چې ياشار رښتيا شوخي كوي او غواړي ھغه د څو كاله مخكې خوشى خوشى خبرې وكړي

د سارې په . وخت چې ياشار وړوكى او د لومړي ټولګي زده كوونكى و، كله كله به يې دغشان خوشې خبرې كولى
رايې وړم د كميس ټنې ترې جوړې غواړم آسمان ته الړ شم، څو كوچني ستوري راټول كړم او : توګه ويل به يې

  .كړم
نه ھر يو يې په سلونو مليونو مليونو واره د ده نه غټ دي او ځينې نور " وړو ستورو"  خو نه پوھيده چې د دغو 

  .يې په زرھاو كرته د اور نه ھم تاوده دي
او ياشار د د غرمې د ډوډۍ وخت و .  يوه ورځ يې تور كوڅه ډب سپى په راكښلو راكښلو كور ته راوړى و

  زويه، دغه ناولى حيوان دې ولې كورته راوستى دى؟ : پالر او مور يې وويل. ښوونځي نه كور ته راتلو
ډير وخت مې زيار ګاللى او ژبه مې ورزده . دا سپى په ژبه پوھيږي. داسې مه وايى: ياشار په غرور سره وويل

  .اوس ھر څه چې ورته ووايم اطاعت كوي. كړى ده
دا يې . كه رښتيا وايى، ورته ووايه الړ شه او دوه تودې ډوډۍ واخله او رايې وړه: ه خندا خندا وويل   پالر يې پ

  .ھم پيسې
  ...لومړى بايد ډوډۍ وخوري او بيا:  ياشار وويل

پوھيږم مګرى، : ياشار سپي ته وويل.   مور يو څه وچه ډوډۍ سپي ته واچوله، سپي وخوړله او لكۍ يې وښورله
  .چې څه وايې

  ښه، ياشاره، څه وايى؟:   پالر يې وويل
ياشار جانه، يو شى مې په غاښونو كې نختى دى، خواھش كوم خوله مې بيرته كړه او ھغه "وايي :   ياشار وويل

  ."راوباسه
  مور او پالر په حيرانۍ سره كتل، ياشار په كراره د سپي خوله بيرته كړه او الس يې وردننه كړ چې د سپي 

پالر سپى وواھه . ناڅاپه سپي الس او پښه ووھله او غپ يې كړ او د ياشار د ژړا آواز پورته شو. يغاښونه پاك كړ
  .كول" واى واى"د ياشار الس څو ځاى زخمى شوى و او . او بھر ته يې وشاړه

  د تګ په وخت كې خامخا اجازه راكوى؟:    ھغه ورځ ياشار مور ته وويل
  .ھو:    مور يې وويل
  د جامو سيمي طناب دې ھم راكوى، مورى؟...  وي دي:   ياشار وويل

  څه ورباندې كوى؟ بيا څه چل كوى، زويه؟:    مور يې وويل
  .چل مل نه كوم. د سفر لپاره مې په كار دى:    ياشار وويل

پاى كې راضي شوه چې د جامو طناب دې ياشار . نه پوھيده د زوي مقصد يې څه دى.    مور يې حيرانه پاتى ده
  مورې؟: له چې بيده كيدل، ياشار وويلك. وي

  !ھا، وايه:   مور وويل
  قول راسره كوى چې دا خبرې به چا ته نه وايى؟:   ياشار وويل
خو ته پوھيږى كه پالر دې دلته واى، ستا په دې خبرو پورې . زړه دې جمع وي، چاته يې نه وايم:   مور وويل
  به يې خندالى؟

  .پراته وو او د ستور تماشا ډير خوندوره وهپه انګړ كې .  ياشار څه ونه ويل
  

  د حركت ورځ
  

اولدوز او ياشار لپاره . د ياشار مور به زياتره ورځې د غرمې ھم كور ته نه راتله. كار په چټكۍ سره پر مخ تلو
ښه ده لږ تګ راتګ : انا ويل. ميرې ډير څار كاوه. د كارغانو تګ راتګ كم شوى و. د كار كولو فرصت ډير و

  .كه نه نو ميره پوھيږي او كارونه خرابيږي. ووكړ
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انا راغله، ھغه يې وكوت او خوښ يې كړ او وې .    د جوزا د مياشتې وروستۍ ورځې وې چې جال تيار شو
  .ھغه ټول زيار چې مو وباسلو اوس يې وخت دى چې ګټه يې واخلى: ويل

  كله حركت كوو؟:    ياشار او اولدوز وويل
  . مو وي، سبا غرمهكه خوښه:    انا وويل

  .ھر څومره چې ژر شي ښه ده:    اولدوز او ياشار وويل
كله چې مو واوريدل چې دوه كارغانو درى وارې قاغ قاغ وكړ،  جال . نو، سبا غرمه منتظر اوسى:   انا وويل

 لږ چې له .د اولدوز او ياشار زړونو ټوپونه وھل، غوښتل يې راپاڅيږي او ونڅيږي. راواخلى او بام ته راوخيژى
دې او ھغه ځاى وغږيدل انا والوتله او د چينار په ونه كې كيناسته چې څو كوره اخوا وه، قاغ قاغ يې وكړ، 

  .وښوريده، پاڅيده او الړه
  

  اولدوز ليونى شوى ده: ھغوى چې له زړونو خبر نه دي، وايي
  

  .شوهينجلې ليونى : ميرې ويل. سرې ماښام اولدوز د ځان سره خنديدله. شپه شوه
  .لورې، ولې خاندې؟ زه خو د خندا څه نه وينم: پالر پوښتنه كوله

  ميره به قھر شوه. د خوشالۍ نه خاندم: اولدوز ويل
  له كومې خوشالې؟: پالر ويل

  .اى، ھمداسې خوشاله يم، څه نشته: اولدوز ويل
  .پريږده يې، ليونې ده: ميرې ويل

  
  ښه او مھربانه مور

  
  مورې، كيداى شې سبا غرمه په كور كې اوسى؟: ور ته وويلياشار م. د بيديدلو وخت و
  زما سره دې څه كار و؟: مور يې وويل
  .زما د سفر په ھكله. ھو، غرمه يې درته وايم: ياشار وويل

  .ډير ښه، غرمه كور ته راځم: مور يې وويل
خو . و بيا ورپه ياد شوهپه رښتيا چې د سفر خبره يې ھم ھيره شوى وه ا. مور يې د زوي په كار سر نه خالصيده

د ورځې چې به كالو پريمنځلو ته تله، . ھغه ورته ډير ګران و. پوھيده چې ياشار ښه ھلك دى او بدكار به ونه كړي
ښه او . كله به په خپله وږې پاتى شوه، خو د ده دپاره به يې جامې او قلم او كاغذ رانيول. فكر به يې د ياشار سره و

  .به ھم د ھر كوچني كار دپاره ھغې ته څه نه ويل او نه به يې په عذابولهياشار . مھربانه مور وه
  

  حركت
  اولدوز په زندان كې

  
  

ډير . ياشار په كور كې يوازې و. وخت ډير ورو تيريده. څو ساعته وروسته د حركت وخت راورسيده. سبا شو
څو وار يې د انګړ په منځ . لدوز او مور سره وپه انګړ كې اخواديخوا تلو راتلو او فكر يې د او. ناكراره او ناآرامه و

  .بيا يې راټول كړ او پر خپل ځاى كې يې كيښود. كې جال خپور كړ او ورباندې كيناست
. ياشار، اولدوز ته انديښنه درلوده. ډوډۍ يې وخوړه. انګور او ډوډۍ او پنير يې راوړي و. غرمه يې مور راغله

كه اولدوز ونه كړاى شي راشي څه : ياشار فكر كاوه.  دواړو څه نه ويل.مور يې منتظر وه چې زوي يې څه ووايي
! پليتى. د ويښتانو نه يې رانيسم. كه ميره مې په الس راشي، پوھيږم څه ورسره وكړم. به وشي؟ نقشه به ورانه شي

وز نده ولې نه پريږدى چې اولدوز زما خوا ته راشي؟ اوس كه د كارغانو غږ جګ شي، څه وكړم؟ تر اوسه اولد
  ....زړه مې د ګوګل نه وځي. راغلى

ميرې اوبه . د ميرې او د پالر غږ د ديوال تر شا نه راتلو. د اوبو راوړل يې بھانه كړل او انګړ منځ ته راغى
نه پوھيږى چې لور دې : ميرې ويل. ښكاريده چې پالر اوس كور ته راغلى دى. وراچولى او پالر السونه پريمنځل

  ...وستى ده، آخر مجبوره شوم په پخلنځي كې يې بندي كړمڅه بال راباندې را
اوس د . ياشار چې ھغوى وليدل، زړه يې وغورځيده. په دې وخت كې دوه كارغان د چينار په ونه كې كيناستل

  !اولدوز سره څه وكړي؟ مور ورپسې وليږي؟ داسې نه چې په رښتيا ميرى بندي كړي وي
ورسيدل، ھغه ته يې وخندل او د توت په ونه كې كيناستل او ناڅاپه دوو كارغان راوالوتل او د ياشار سرته را

  :كارغانو په قاغ قاغ شروع وكړه
  !.....قاغ!...... قاغ!..... قاغ!...... قاغ!.... قاغ!.....  قاغ-
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 ياشار. ھم يې ډار درلود ھم يې خوځښت او ټكان: د كارغانو آواز له يوې خوا د جګړې د نغارې د غږ په شان و
جال يې راواخيست او په . وروسته په خود راغى او په كراره كوډګې خوا ته الړ. يو شيبه الس او پښې وركې كړى

  .كارغان راغلل د ياشار خوا ته كيناستل او ستړي مه شي يې وكړى. ميره او پالر ننوتلي وو. منډه بام ته وخوت
 دقيقه تيره شوه، ياشار لرې وكتل، كيڼ خوا ته لرې نيمه. ال تر اوسه اولدوز نه وه راغلى. ياشار جال خپور كړ

  .په دښتو كې لويه ترږمه راروانه وه اومخې ته راتله
  راروان دي، ولې اولدوز نه راځي؟: يو كارغه وويل

  .نه پوھيږم شايد ميرې يې بندې كړي وي: ياشار وويل
د زرھاوو كارغانو د .  كارغان راورسيدل.اولدوز بيا ھم رانغله. د قاغ قاغ آواز غلى راتلو. ترږمه رانژدې شوه

د توت په ونه كې ھيڅ . ټول ورونه او ديوالونه د تورو كارغانو نه ډك شول. قاغ قاغ شور ځمكه او آسمان نيولى و
  .ټول ډار نيولي وو. خلك د كورونو نه راوتلي وو. ځاى خالي پاتى نه شو

  :ه وه او نارې وھلىد ياشار مور ديګ پر سر ايښى و او د انګړ منځ كې والړ
  !.....اوس دې سترګې راوباسي.... ياشار چيرته الړى؟

كه زه درته . دا زما ملګري دي! مورې، مه ډاريږه: ياشار چې د مور آواز واوريد، بلې ته راغى او وې ويل
  ....د سفر وكړومونږ دواړه باي!... مورې الړه شه! مورې، ھيله كوم. ګران يم، الړه شه اولدوز راوليږه د بام سر ته

... ھيله كوم!.... مورې، الړه شه: ياشار بيا زاري وكړه. مور يې زوى ته حيران حيران كتل او څه يې نه ويل
  !ورڅخه مه ډاريږه... كارغان زما ملګري دي

ته الړ شه په جال كې : انا مخې ته راغله او وې ويل. لږ پاتى وو چې په ژړا شي. ياشار نه پوھيده څه وكړي
  .، زه د څو كارغانو سره اولدوز پسې ځم، وګورم چيرته دهكينه

ھر چا يو شى پر سرباندې ايښى و او په ويره ويره يې . د كارغانو نارو ډير كسان د انګړ منځ ته رايستلي وو
  . ځينې خلك له ډاره په كوټو كې پاتى شوي وو. آسمان ته كتل

  !لمونځ وكړى، سوالونه او نذرونه وكړى. ړىالړ شى دعا وك! بال نازل شوى: بوډى ګانو نارې وھلى
: انا وويل. دواړو ديګي پر سر نيولي وو. ميره ھم ورپسې راووتله. ناڅاپه پالر ډانګى په الس انګړ ته راغى

  .د دې سړي او ښځې الس او پښې وتړى، پرينږدي وخوځيږي! كارغانو
د . انا د څو كارغانو سره ورننوتله. ډارولكارغان ورباندې راټول شول، ديګونو شور كاوه ميره او پالر يې 

يو . اولدوز په چاړه وھلو سره غوښتل چې ور سورى كړي. د پخلنځي ور كلپ و. اولدوز آواز د پخلنځي نه راتلو
مور په ډبره . كارغانو ورته الر پريښوده. په دې وخت كې د ياشار مور راورسيده. وړوكى سورې يې ھم كړى و

مورى، : اولدوز وويل. مور ھغه په غيږ كې ونيوله او ښكل يې كړه. اولدوز راووتله.  شوكلپ وواھه او قفل مات
  .ځوروي دى. ميرې ته ھم مه وايه چې زه تا راوويستلم. زمونږ انديښنه مه كوه، ژر راستنيږو

. وختلهاولدوز منډه كړه، د چرګانو د كوډګى نه يې يوه كڅوړه راوويستله او د بام سر ته . د ياشار مور ژړل
كله چې د ياشار خوا ته ورسيده، ځان يې ورباندې وغورځاوه، ياشار ورته غيږ خالصه . كارغان ورنه چاپير وو

  .كړه او په سينې پورې يې ټينګه كړه او له خوشالۍ يې وژړل
  !كارغانو، حركت وكړى: انا د ياشار د مور نه مننه وكړه، بام ته وختله او په لوړ آواز يې وويل

ياشار د جال پر څنډو . كارغان پر حركت راغلل او په مښوكو او پنجو يې جال ونيو او پورته يې كړناڅاپه 
پالر ته مې سالم . مورې، مونږ الړو: ياشار د پاسه غږ كړ. كارغانو ھغه سره نيولي وو. پورې مزى تړلى وو

  !ورساوه، ژر بيرته راځو، مه خپه كيږه
. يښودل او روان شول، ھغه دواړه په انګړ كې والړ وو او چيغې وھلېكارغانو ميره او پالر پر خپل حال پر

  .لرګې او ډبرې يې ويشتلې، جامې يې څيرې څيرې شوى وى او څو ځايه زخمي شوى ھم وو
  .باالخره د ښار نه لرى وتل

 كتل او اولدوز وريځو ته. يوازې سر د پاسه يې خالى و. په زرھاوو كارغانو د ماشومانو شاوخوا نه راټول شول
  ! څومره ښكلى: د ځان سره يې وويل

  .كارغانو شور كاوه او تلل
  .تلل د كارغانو ښار ته

  .د كور نه ښه و" پالر"تلل ھغه ځاى ته چې د 
  .ھلته نه وه" ميره"تلل ھغه ځاى ته چې 

  
  !د شھيدو او ناكامو ملګرو په ياد، چوشكونه لرې وغورځوى

  
لل او د ماشومانو سره كيناستل چې څو خبرې ورسره وكړي او بيا الړ انا، پيغله كارغه او ښاغلى كارغه راغ

  .شي د نورو په شان كار وكړي
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دا د پالر دى، ستا دپاره مې : اولدوز خپله كڅوړه خالصه كړه او يو كميس يې راوويست او ياشار ته يې وويل
  .بيا به يې اغوندې. راوړ

  . ياشار مننه وكړه
اولدوز د كارغه څو بڼكى له جيبه راوويستلې او انا ته يې وركړى .  او پنير ھم وپه كڅوړه كې يوه اندازه ډوډۍ

زه او ياشار به . د يادګار په توګه مې ساتلې وې چې تا ته يې دركړم. بڼكى دي" ښاغلي كارغه"انا، د : او وې ويل
  .ھغوى زمونږ په خاطر ووژل شول. او مور يې ھيڅكله ھير نكړو" ښاغلى كارغه"

ى واخيستلې، ھوا ته پورته شوه او په داسې حال كې چې د ماشومانو او كارغانو پر سر الوتله، په لوړ انا بڼك
  .ستاسو په اجازه غواړم دوه ټكي خبرې وكړم: آواز يې وويل

ھمدا ! ښو كارغانو! ګرانو دوستانو: انا يو چوشك د وزر له الندې نه راوويست او وې ويل. كارغان غلي شول
د دې دپاره چې د يوې مھربانى او فداكارې . مونږ ھغه ساتو. څو بڼكې راكړى" ښاغلي كارغه"ا ته د اوس اولدوز م

  .دا بڼكى به مونږ ته وښيئى چې مونږ ھم زړه ور او ښه كارغان اوسو. مور او زوي نښه ده
  .اولدوز او ياشار ھورا وويل

  .كارغانو په زوره زوره قاغ قاغ كړى
د دې پاره چې ميرې د اولدوز دپاره رانيولى و . لرې غورځوم" چوشك"خو دا : ركړهانا خپلې خبرې ته ادامه و

  .چې تل ھغه وزبيښي او مجال ونلري چې خبرې وكړي او د چا سره د زړه خواله وكړي
  .ته يې وركړى و" ښاغلي كارغه"ھاغه چې . اولدوز خپل چوشك وپيژاند

ښاغلى كارغه . "ووژلو" ښاغلى كارغه"ميرې : انا وويل. انا چوشك كښته راغوځار كړ، كارغانو شور جوړ كړ
نو ژوندى دې وي ھغه ماشومان چې ھيڅكله خپل نامراده . خو ياشار او اولدوز ھغوى ھير نكړل. يې نامرداه كړ" 

  !او شھيد ملګري نه ھيروي
  .اولدوز او ياشار السونه وتړل او ھورا يې وويل. كارغانو په زوره زوره قاغ قاغ كړى

  
  اغه غرونو پر سر، د كارغانو ښار، غرميشته كارغاند ھ

. د ھاغه غرونو پر سر، د كارغانو ښار دى: انا راكښته شوه او وې ويل. له لرې نه لوړ غرونه ښكاره شول
  .كارغان ډول ډول دي. تعجب ونه كړى چې مونږ ولې راغلي يو او د غره پر سر مو كورونه جوړ كړي دي

  
  

    پاى                                                                           
   كال١٣۴۴                                                                   منى، د 

  
  د ملګرو ليك

  
و ا. كيسه يې د چاپ نه وړاندې اوريدلې ده" اولدوز او كارغانو"دا ھم د ھغو ماشومانو د مينې ډك ليك دى چې د 

  .ليك د دغو ماشومانو د ښوونكي په الس ماته رارسيدلى دى. وې نه غوښتل چې غلي پاتى شي
مونږ، كارغانو، . ھر څوك چې مونږ ته د اولدوز خبر راوړي زيرى وركوو.  د اولدوز ملګرو ته سالم وايو
مونږ د پسرلي په . ړوغواړو ھغه اولدوز ته ورك. زمونږ سره صابون ډير دى. ياشار او اولدوز ته انديښنه لرو

پر . د كارغه مور، مور ده. مونږ غواړو ميندې د كارغه د مور په شان وي. نور به كارغان نه ځوروو. انتظار يو
  .مونږ غواړو زمونږ ميندې زمونږ پر پلرونو ګرانې وي. د كارغه مور پر ميړه ګرانه ده. مونږ ګرانه ده

. دعوا وكړي د پلرونو او ميرو سره. ار تللي دي چې دعوا وكړي، اولدوز او ياش"ښاغلى كارغه"مونږ فكر كوو 
كله . د كارغانو ځالى نه ورانوو، څو ښاغلى كارغه  ورباندې كيني. مونږ به ياشار ته غشى او ليندۍ جوړى كړو

 .كبان به غال كړو. مونږ به اولدوز ته بوټان او جامې وركړو. چې پالر راشي، ميره راشي، اولداوز راخبر كړي
  .په جګړه كې به بريالى شي. ښاغلى كارغه به زيرى راوړي. غڼې به راغونډې كړو

مونږ به د دوى په . اولدوز به ښه مور شي او ياشار به ښه پالر شي. ياشار به د اولدوز الس ونيسي، رابه شي
غواړو دوى . ې ته ورشوغواړو د دوې مرست. ټولو ته په انديښنه  كې يو. مونږ په انديښنه كې يو. واده كې نڅا وكړو

  .ژر د كارغانو له ښار نه راستانه شي
  

  د اولدوز، ياشار او د كارغانو ملګري
  )۴۴\١١\١۴ – زده كوونكو نوم او السليك ٢٨د آذرشھر، د امير كبير د دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي د (
 


