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 کله  ،پرې یادوې به مې کله
 

نرموالي او خوږوالي په احساس په طبیعت کې د بدلون په کتو هر   د هوا تودوالي،  د پسرلي شپې او ورځې وې،
جنتي بیلګې او د طبیعي ښکال سمیزې نندارې   لورینې،د الهي    ساکښ غوښتل چې له خپل هستوګنځي څخه ووځي،

د پنخه ګونو حواسو درک د یوځای کیدلو د خوښۍ څرنګوالی یې له تمې څو چنده   ته د حیرانتیا سترګې وغوړوي، 
برجورې کال د    ځګه نور هیلو د هڅو غوښتنه کوله، موسکا همدغه اغیزې غلې پرینښوده د کلي د   زیات کړی وو،
د لوی ډنډ په کاریزه یې اوبه وڅښلې ،مخ اوالسونه یې ووینځل له دې وروسته د فصل )کښت ( په    ،حریم څخه ووته

 ننداره بوخته شوه: 
 

چیرې چې دا کال د نورو کالونو په پرتله ګرم وو، شنه بوټي اوس د سړي د ښنګري سره برابره ووچې د تګ پروخت  
وریځو ګلچینې ډالی وتړل شوې ،پدې تدبیري او احتیاطي   پښې بشپړې په کې پټیدې ،اسمان هم پرخپله شنه لمنه د

ډالیوکې د شنه طبیعت د سمسورتیا ،رنګینتیا او خړوبونې راز نغښتی وو،چې د سیمې په افق کې ښکته پورته وړل 
را   سینګارتوکي  ترې  به  ،ګلبوټې  شوې  پراتنیستل  دالی  دا  به  سره  کیدو  پیکه  د  ښکال  زرغونې  د  کیدې  راوړل 

قدمه وړاندې خوړ کې د رڼو اوبو لکه اوښکې په تلو کې د واورې د ویلې کیدو چیغه ګډه کړې وه ،نري  واخستل،څو  
شمال هم شنې پاڼې له خوبه را ویښولې ،میږیان هم لکه اروپا ته روان کډوال له خپلې ځالې په تېښته وو،مرغانوته 

ې مېنې ابادې کړې ،دشپې ښکالیز اسمان میلمه پال دنګ چینار پخپله غیږه کې ځای ورکړی ووتر څو په کې خپل
پرمخ د تلو او پرونیو پرځای اوس د زاڼو هرمي کتارونه د تورو جنګ د لیکو په څیر د لرغوني باخترد پاسه شمال  
ته روان کړي وو،بوراګانو،ملخانو،شاپرکونو او نور هم له اوږدې دمې وروسته مانورونه پیل کړي وو،دا وخت د  

خپلو ځالو ته راروان وو،کوچیانو هم ژمنۍ مینه پریښې وه ، کرګرو د دمې جوړونې موکه    سویل ګډوال او مرغان
نه لرله ،خولې یې تویولې ،غلې دانې اونیالګي یې کیله د خدای پرهیله تر ځمکه الندې کول ،لمر هم ورسره همغږي 

 کړې وه اوورځې هم اوږد مزل پیل کړی وو. 
 

وږده ځنډ وروسته د چکر اوفکر غلطلولو په موخه پټو ته تللې د طبیعت د دا وخت له کلي څخه نورې نجونې له ا
موسمیزې ښکال د لیدو څخه یې خوند غوښتل عموما خوږه مړۍ ،ښورکی،زبان زبره ،پنډی،ګندمک،شخلی ، زیږسابه  

خه پلو اونوربوټي یې د سبو د راوړلوپه بهانه د موسکا سره ملګرې شوې،نوموړې چې کله د پنډي بوټي له ځمکې څ
ته را پورته کړل ،کله یې چې د دویم وار لپاره د پنډي د پریکولو هڅه وکړه وړاندې ورته یو کاغذ ښکاره شو پدې 
نیت یې چې ممکن پرې دهللا )ج( نوم اونورې دیني کلیمې به پرې لیکل شوي وي را پورته کړ خودا د یوه ځوان 

رې سترګې یې تر نظر ورغلې شک یې پرې وکړخوبیا یې انځور وو چې دنګه نری ونه،تورویښتان ،جګه پوزه ،تو
هم یقین پرې نشوی کولی ځګه انځور لږڅه مروړل شوی وو خو کله یې چې دویم مخ وکوت شک یې پریقین بدل 
شود ا هغه انځور وو چې وختونه یې ورپسې صندقونه،کتابونه او کونجونه کتلي ووخو موندلی یې نه وو،ورکې یې 

ي پیدا کړې وه ، خودا ماشومانو دخپلې ساتیرۍ لپاره دلته راوړی وو دا همایون خان انځور وو ورته اروایي ناروغ 
چې دوه کاله وړاندېیې زړونه سره بایللي وو او یوکال مخکې اروپا د تلو پروخت یې ورته د الس نښې په نوم ورکړی  

دوې به مې کله کله ددې پر ځای چې د  وو او پر دویم مخ یې د السلیک او نیټې سره یوځای پرې لیکلي وو پرې یا
ورک شوي شي په پیدا کولو خوښي وکړي نوموړې بیحاله شوه ځکه دسفردپیل څخه وروسته په شته وسایلو کې د 

 . مړي او ژوندي هیڅ څرک نه وو
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