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د ځنگله په منځ کې یوه ښایسته د صنوبر ونه والړه وه .دې ونې په ځنگله کې ښه ځای درلود ،پوره لمر یې اخستالی
شو ،پوره هوا ور رسیده او په شا و خوا کې یې ښو غټو ونو د ملگرو په څیر سرونه هسک کړي وو ،خو دې ونې
په شته امکاناتو بسنه نه کوله او غوښتل چې نوره وده هم وکړي او ستره شي؛ آن تر دې چې کله به د کلي کوچنیان
ځنگله ته د میوو ـ ټولولو له پاره راتلل ،هغو ته به یې هم پاملرنه نه کوله .کله به کوچنیان له میوو ډکې ټوکرۍ سره
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راتلل او د ښکلې صنوبر د وړې ونې له اړخ سره به کیناستل او د دمې په ترڅ کې به یې مځکني توت په یوه نازکه
لښته کې داسې سره پـیـیـل ،لکه کباب چې په سیخ کې تیریږي او بیا به یې یو ،یو خوړل ،تل به یې د کاج د ونې
صفت کاوه او ویل به یې چې:
«څومره ښکلې وړه ونه ده،».
خو ونې دې خبرو ته هیڅ پام هم نه کاوه ،لکه اوریدلې یې چې نه وي .هیله یې دا وه چې ډیر ژر ستره شي.
د صنوبر دا وړوکې ونه کال په کال غټیده او سټه یې نور هم قوي کیده ،خو گوره چې د صنوبر یوه ونه څومره
خوارۍ او زحمت او څو کلونو ته اړتیا لري چې دا ستره شي.
وړوکې صنوبر ونې په خپگان سره آه ایسته او له ځان سره یې ویل:
«کاشکې زه هم نن لکه دا نورې ونې یوه غټه او قوي ونه وای ،خپلې څانگې به مې شا و خوا ځړولې او له خپلې
پاسنۍ برخې نه مې دا نوره نړۍ لیدالی ،مرغان به راتلل او زما په څانگو کې به یې ځالې جوړولې ،او د باد له الوتو
سره مې د نورو ونو په څیر کوالی شوای سر وخوځوم».
د صنوبر وړې ونې ،د لمر له وړانگو ،له الوتونکو او پر سر یې سهار او ماښام له روانو سرو وریځو څخه رضایت
نه درلود او له هغو نه یې هیڅ خوند نه اخیسته.
کله چې ژمی شو ،د واورو سپنې دانې پرې را خورې شوې ،یو شیطان او شوخ سوی به په خینجتو هلته راته او د
صنوبر د وړې ونې له پاسه به یې خیزونه وهل ،د ونې له پاسه به کیناسته او دې کار به د صنوبر ونه عصباني کوله!

دوه ژمي واوښتل ،دریم ژمی چې راغي ،د صنوبر وړه ونه دومره ستره شوې وه چې شیطان سوی نه شوای کوالی
د هغې له پاسه خیزونه و وهي او مجبور و چې شا و خوا ورنه راتاو شي.
د صنوبر ونې داسې فکر کاوه چې وده کول ،غټیدل او زړیدل په نړۍ کې تر ټولو ښکلي شیان دي.
په مني کې به هر کله لرگي ماتونکي راتلل ،څو تر ټولو سترې ونې به یې ماتولې او غورځولې .په هغه کال هم
راغلل ،د صنوبر ونه چې ښه غټه شوې وه ،د هغوی په لیدلو سره ،له ډاره وریږدیده .هغې لیدل چې سترې ونې لکه
بریښنا دا سې مخکته لویږي .لرگو ماتونکو به د هغوی څانگې غوڅولې ،په کراچیو کې به بارولې ،اسانو به کشولې
او له ځنگله څخه به یې ایستلې ،خو د صنوبر ونه په دې نه پوهیده چې غوڅې کړای شوې ونې چیرې وړل کیږي؟
او څه پرې کوي؟
په پسرلي کې ،کله چې توتکۍ او ډینگ (لک لک) راغلل ،د صنوبر ونې له هغوی نه پوښته وکړه:
«آیا تاسو پوهیږئ چې زموږ دوستان یې چیرې یوړل؟ په الره کې مو هغوی ونه لیدل؟»
توتکۍ په څه نه پوهیدلې ،خو ډینگ (لک لک) په متفکرانه ډول سر وښوراوه او وې ویل:
«هو ،لکه چې ما ولیدل .کله چې د مصر په لوري تلم ،ډیرې نوې کشتیانې مې ولیدلې .د هغو پر سر لوی او پرتمین
شاتیرونه بار وو ،که تیروتی نه اوسم ،دا به زموږ هماغه خپلې ونې وې ،د سروې او صنوبر بوی یې کاوه ،ډیرې
ښکلې او پرتمینې ښکاریدې.
د صنوبر ونې یو آه ویست او وې ویل:
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«کاشکې ما هم کوالی شول چې د سمندر پر سفر والړه شم! دا سمندر چې تاسویې یادوئ ،دا څه ډول ځای دی؟ هغه
څه ډول ښکاري؟»
ډینگ (لک لک) و ویل« :د دې شیانو په باب خبرې کول ډیر وخت غواړي ».دا یې و ویل او ایسته والوت.
د لمر زرینو وړانگو وویل:
« د ځوانۍ په ځواک دې پوه شه! باران به د ونې پاڼې ښکلولې ،سهارنۍ پرخه به د هغې پر اوږو اوښکې تویولې»؛
خو د صنوبر ونه د هغوی په ژبه او خبره نه پوهیده.
د کریسمس وخت راورسید ،لرگي ماتونکي په صنوبر ونو پسې راغلل او هغوی یې یوه ،یوه غوڅې کړلې .هغوی
څو ځوان صنوبر نیالگي هم غوڅ کړل ،هغه نیالگي چې زموږ د کیسې له صنوبر نه هم واړه وو؛ بیا یې پرې شوې
ونې پر خپلو گاډیو باندې کیښودې او اسانو په کشولو سره هغه له ځنگله څخه وایستلې.
د صنوبر ونې له ځان څخه وپوښتل:
« هغه چیرې وړي؟ هغوی تر ما وړې وې ،هغه یې غوڅې کړې او وې یې وړې ،خو زه یې وې نه وړم؟ هغوی
چیرې روان دي؟»
خړو مرغیو په چقهاري سره وویل:
«موږ پوهیږو ،موږ پوهیږو! کله چې دننه په ښار کې وو ،د کورونو له کړکیو نه مو د ننه وکتل ،موږ پوهیږو چې
هغوی یې چیرې یوړې!
اوه! هغوی په داسې حالت کې دي چې فکر یې هم نه شې کوالی ،هغوی اوس په ډیر جالل او پرتم کې دي .موږ له
کړکیو نه سرونه ور وړاندې کړل او ومو لیدل چې هغوی یې د یوه تاوده سالون په منځ کې درولې دي او په ډیرو
ښکلو شیانو یې ګاڼلې دي .زرینې مڼې ،له گبینه جوړ کیکونه ،د لوبو رنگارنگ اسبابونه او سلگونو شمونه یې په کې
راځړولي دي».
د صنوبر ونه له احساساتو سره وریږدیده او وې پوښتل :نو بیا؟ هو ،بیا څه وشول؟
«بلې ،بیا موږ هیڅ و نه لیدل ،خو هغه ځای بې جوړې و!»
د صنوبر ونې په خوشالتیا سره وویل:
«ښایي زما راتلونکې به هم همداسې وي چې داسې یو پرتمین برخلیک را په برخه شي! دا خو په سمندر کې تر سفر
کولو هم ښه دی ،څومره د داسې یو حالت لیواله یم! کاشکې همدا اوس کریسمس وای او زه په یوه تاوده او خپلې
خوښې وړ سالون کې ،په ښکالوو او پرتم کې درول شوې وای! او بیا؟ خامخا به د داسې ونې له پاره نور ښه هم په
انتظار کې وای ،ډیر جالب څه ،که نه څه اړتیا وه چې ونه دې هغسې تز ٔین او سینگار کړي؟ باید له دې نه هم کوم
مهم او ال پرتمین څه په مخ کې وي ،خو څه شی؟ اوه! څومره زوریږم! څومره هیلمنه یم! زه خپله هم نه پوهیږم چې
ولې؟ اې شینه ځنگله پوه شه!»
پاکې هوا او د لمر تودونکو وړانگو وویل:
«له موږ نه خوند واخله! په دې شنه ځنگله کې دې د ژوند او ځوانۍ په قدر پوه شه!»
د لومړۍ برخې پای
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