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 انګبورا نیم
 

 ( سهیک هډ)لن
 

زده  د وتلو  ېک يګولټخپل  ملیا و. شويړآن دوه کاله د مخه م راکا ېم لګ یېپالر  ،ړک لیپ ځیوونښهغه  ېچ  کله
شعرونه  ځشاه به هره ور بیصا  وونکيښ ېژب توښدرلوده. د پ نهیخورا م یېسره  ېد شعر او مطالع کونکونه و.

 رهډېخپله ده ته هم  ېشو چ  نیچا م هغهپر  ،ودېښپل ک  ویسپرل وړیپر لوم ۍوانځ د  ېخو هغه کله چ  ؛لوستل ېپر
 . دهېښېبر رانهګ

 

د  ېوازی وړبه دوا نهیدغه م .شول ېپات ېتر هڅ نور هر  ېشو چ  نیم ېداس ېباند ېلځ د بهادرخان په لور سن ملیا
به د خپل بام له  ېلځ سن ،دهیرېت ېک هڅ پر کو ملیا ېبه کله چ  ا ید سر نه په اشارو او هندارو اچولو سره کوله،  وییبل

 کول.   زارونهګد غشو  ونوړزسره د  یېبه  وټیپرغو لوګاو د  ېکول ېسره ورسره خبر
 

 ېسره د خپل ېلځ هغه به له سن ناستو،ېسره ک ګنڅ پر  ګنڅ  ېک ګیولټو. په  یرګنه زما مل واليیان د کوچن ملیا
 : لیو یېبه  یاو داس ېماته کول ېسیک ېنیم
 

  «.ګزما مر یوالینه لر ېاو له هغ یزما ژوند د لهځ »سن
 

 تی. له بله پلوه بهادرخان هم د خپل ضدېنه شو یدایک ېپات ټېپ ېنور ېورډنډ ېنید م ېلځ او سن ملید ا ېچ ا یتښر
 یېسره  راکا ېلمګله پالر  ملید ا ېچ  کهځ ورکاوه،  وابځ منفي  یېته  وګجر ولوټ ملید ا ېسپور و چ ېپر آس داس

 درلوده.  یبد ۍپخوان رهډې
 

اور د وژلو   ېاو د د یولین  یا ځ   ېک  نهیاو و  ونوګپه ر  یلځ د سن  نهیم  ملید ا  ېپوه شو، چ   ېپه د  هښبهادرخان    ېچ   کله
 . هړخپل وراره جانو ته واده ک لهځ سن یېسم د السه  دله،ینه ل یېبله الر 

 

کلي   لهوروسته    ۍاون  ېوی  ترشو او    یونیبنده شوه روغ ل یېژبه    .لړد السه ورک  هڅ هر    دویپه اور ېخبر  ېد د  ملیا
د کلي نه د   دلېد هغه ورک ېچ  ا یتښ. رړیک ریخ  ېد یبهادرخان و واژه خدا ېلکه چ  لیبه و نوځی . تم شو ینه تر

 . دمیورځ و ېپر رډېوه او خورا  ړو ا یرانتیزما لپاره د ح ولډاو په خاص  والویکل
 

په   ېمکځ د  ږسهار وختي هغه زمو ځور وهیکلونو وروسته  تر .ېدېادیرا  ېهغه او د هغه خبر ېکله به م ـ کله
  ګ ملن رګد سوال دهېک ژندلینه پ یڅه ېچ  ره،ږېاو ببره  ښېپ څېالسونه، لو رنېتور مخ، خ  ،ېجام ېدلیشل ېدرمند ک

  ډې . شونېشو یېراتو وګد ستر یې ېملغلر ل،ینه و یې یڅه ،و یغل ل،راته وکت یې هښ ده،یمخ ته ودر ېپه شان م
زما لپاره تر هر  یې دلیل یاو ژوند ګرات ملیهم د ا  ا یخو ب م،ړشته زه هم دغه حالت هک پک ک یخدا ،ېدیورپ یې
 انځ   رهغهګم  سم،یون  ګنټی  یې  ېک  ېږغ ېچ   تلښغو ېراغله. و م اړژ  ېنه م  ۍخوشال  ېرډېوه. له    ا یخوشالت رهډې  هڅ 

بدلون راته،  ېوروسته د هغه په حالت ک ېبیش وڅ . ړېراک ېوکڅ  وتوګ د  یې ېوازی نه وه.  یې ه ښخو ،ړتر شا ک
شانته سور    الب ګوار د  وی ا ینه درلود. ب یېتوان  لویخو د و  ،یېووا هڅ  ېچ  یې تلښغو ،ېدیرپ یې ډې او شون یستون
 . دیراولو مکهځ کوکه ووته. پورته شو او پر  یې ېخول ترشو 
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او   ېدیو اور ۍلګ یېنه  وګ. له ستریروح اخل ېتر تهښد ارواح فر ېچ  لیتا به و د،یورپ د،یخورا وخور ېچ  ا یتښر
 :لیو یسره داس انځ له  یېبنده ژبه  ـ په بنده

 

 ېپه سره اور ک ،ېږېک ېپا ت ېوازی ،ېو ېوازی ېوشول، لکه چ  ېدرباند هڅ  ،ېشو هڅ  ې، مورجانې»مورجان
ادا   ېشم، پور به د هښزه به  ېاو مورجان لهځ سن ېکلښزما  له،ځ »سن ا یوروسته ب ېبیش وڅ شو او  یغل ا یب ؟«ځېسو

   «یبه زما ش هغه ده،یول ېم لهځ سن م،ړک
 

 شو.   دهیب یا ځ پر  یا ځ نور کرار او  تښ را واو تښلکه بسمل واو یا ځ پر خپل  ا یب
 

 و.   یکوم خوا تلل ېر ېچراغلم هغه نه و او  رتهېب هېړب رهډېپه  ېکله چ  رګم م،ړورته راو هړخوا ېچ  مړکور ته وال زه
 

 . دهګېپته ونه ل یېپه شان  لګد  رځ خو د ان م،ړک یې دایپ ېچ  ړېوک ېم څېه ېرډېورک شو،   مهال رډې ا یب هغه
 

 ل،ګمخ پر دروازه ودان هېړپه ب ېشوه، ورور م کولټد کال دروازه و ږشپه زمو وهی ېچ  ،ېشو رهېال نه وه ت اشتیم
 : ړوک یېتپوس 

 

   است؟«ی وکڅ »
 

. ید  ړوال  ګنڅ د وره تر   یغل ملیا  ېچ   ورمګ   ،شوم ګسر ته ورج   ۍسره د بل  يګورو د تبر  رډېنه راته زه    ږغ  یڅه
 و.   ړهم هلته وال ا یب ملیا رګم ،ړهغه دا کار وک زه،یدروازه ورته پران ېچ  ړک ږغ ېورور ته م

 

 ېم تلښرا دننه شو. غو  ارهد و دیواور ږزما غ یې ې. کله چ ړوک ېپر ېم ږغ سره راکوز شوم او له ۍزه ژر د بل
 هډخو هغه په برن ،ړخالص ک ېور م ېد حجر تل،ښد پخوا په شان ونه غو ا یب رهغهګم م،ړورسره وک ړروغب ېچ 
  ، ړېهم ورنو ېوتګخو ده  ل،ړژر راو ـ ژر ډیوډاو  ینه درلود. ما چا  یېد ننوتلو تکل  یو او د حجر ړوال ېک
 او بس.  ېکلڅ و ېلپ وڅ  السد روانو اوبو نه په خپل  ېالید و یې ېوازی
 

پر  ېپه برکنج ک ډېد برن ګېد هغه ستر رګم ،ېش دهیب ېچ  ړک ړجو یا ځما ورته   ل،ینه و یې هڅ او نور  یې کتل
 کډهمالته د سوچونو    یوم، د  ړواچوله. زه ورته وال  یپر  یې  هډډاو   هړک  یې  هډورمن  ،ېدګیول  ټک  دليیمات او شل  وی

 ورمګو ملیا ېراغلم چ  دم،څیپا یوخت ې. سهار چهړک رهېت ېپه سوچونو ک ملیشپه د ا ولهټ. ما هم دغه وړویخوب 
 نه وه.  یېو پته  یتلل یرېچ  ا یهغه ب

 

د سوچونو   ورم،ګ ملیوروسته ا ومرهڅ به  ا یب ،ږیـیښیپ یداس ېول ېارمان شو چ  ېم رډېوه.  ېدونکیورځ  ومرهڅ 
  ، يد شولو غوبل کو  ېپه درمند ک ملیا ېچ  ورمګ دم یدرمند ته ورس ېپه لور روان شوم. کله چ  ټیسره د پ ـ سره

وروسته  ېبیش وڅ شو او  یغل ېدګیول ما په  ګېستر یې ېوهل. خو کله چ  ليیبند شپ ـ بند یېخوشاله و او په خوله 
 : لیوو ید واره راته داس یې
شم.   هښ شوه، زه به نور هم  ۍ مسک ټۍراته وخندل او لکه غو ې هو! هغ دهید کلونو وروسته ول ېم لهځ ! سنرجانهې»پ

 له تا سره«  یهم دا د هڅ سره او  ېد هغ یوازی ،کوم ېخبر ږل ،ږهمدا اوس ل یدا د
 

. هغه غوبل لیوو رجانېخوند پ یپه همغه پخوان ا یب  ، وروسته ېدور ترته د مکتب  ما  ملیا ېو چ  لځ  ړیلوم دا
 : لیوو یې. خوشاله و او راته ناستېک ګنڅرا روان شو او زما تر  ودیښپر
 

نه دي. زه  ېرېل ی.هغومړوک لويګژندیسره ستا پ روګاو مل ارانوید خپلو  مړشو، نن غوا ړوال ېچ هځ ! رارجانهې»پ
 «  .وم یسره ژوند  یله هغو ېوازیخو 

 

زما لپاره د  دلیل ارانوید هغه د  ا یاو ب ا یکول، خوشالت ېخبر ملید ا ېچ  که ځ هم سم د السه ور سره روان شوم،  زه
 پوري و.  هړنه خورا په ز هڅ بل هر

 

لور   زیدیلو ېد کل ږ دغه باغ زمو . دویمهال وروسته د شاقون باغ ته ورس هڅ . لینه و هڅ  یېروان وو، پر الر  هړدوا
 ارهیپه ت  يږـېک  دلیاو برجونه ل  والونهید  هړکال زا  ړېز  ۍاو د پخوان  لګنځ   یېته    ګنڅ .  یباغ د  یپخوان  رډېته پروت  
 . ینه ش یورتل ېرېکسان د و ريډې ېاو شپه ک

 

. ناستوېک یپر هړ. دواېو ېشو ولیښا ېبرډ ټېغ ېدو ېک ځپه من وټید پ ېچ يټپ کليښ وڅ  النوګد  ېدغه باغ ک په
او نورو   انوګبورا و، یعطر، د شاتو د مچ  النوګنه د راز، راز  لګنځ د باغ د شاو خوا او  ېچ  ېحال ک ېپه داس
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و، تا   ړیک یکلښدومره  دغه چاپلایر کالووښطبعي  ولوټاو نارو  غوید بلبلو چ  وګانڅ پر  النو ګد دغو  اګډالوتونکو 
 . یکو ېخبر هڅ هر ېچ  لیبه و

 

هم مقابلو لورو  یېکاوه. او زه  ړد مقابلو لورو سره روغب یېو، او په بنده، بنده ژبه  ا ګیل ېسره هس انهځهم د  ملیا
 کوي.  هڅ  ېچ ارهڅ هغه  ېله کوم هړ. ما هم د زژندمیته ور پ

 : ړېک لیپ ېداس ېخبر ېوروسته هغه خپل ېبیش وڅ 
 

 ! رجانهې»پ
 

په خبرو سم   ید دو ، ید ړیک رېسره ت یله دو ېوخت م رډې ،ید یدي،  دا اوس زما کور او کل ارانیزما  ولټ دا
ظالم او  رډېنظام هم  ی . د دوید ېچ  ږنظام شته لکه زمو وی ی. دلته هم داسږیـېزما په خبرو پوه ی او دو مږـېپوه

او د هغه   يړاو هوسا ژوند وک ښاو تل خو يڅ و نا  يړمخامخ غوا ليډ لي،ډ ېچ  انګهغه بورا ږلکه زمو یجابر د
لري او کلونه، کلونه دا ارمان لري،  نهیم هیورسره د خپل د ژوند په ب یدو ېو اوسي، چ  ېک ړپه چوپ لګآسماني 

سره   انوګشوو غلو بورا څنورو د ده په شان خر وڅ د  ېبورا، چ  نیړپردي مزدور کرغ رګ لهیح  ه ګهغه بد رن رګم
او تورمخو غوماشو سره    وګستر  نیسرو، ش  لپاره د هغو نورو ناولده،  ۍد برباد  لشنګاو    ڼب  ې د  داو    ړیک  ویالس    یې
نظام واکداران   ېد همد  یې  نمیو  ې. لکه چ ید  ړیسره مخ ک  ښواګ  له  یېژوند    انوګبورا  نویم  ونونویلیوزلو م  ېب  ېد د

 . يځ بد را رډې ېتر ېم کهځ نو  ي،یښبر ونيګ وڅ هم راته  یې ريګاو پردي مل
 

 ویاو د پرد کاريښ پردي ورته  ېچ  کهځ لري،  ېنفرت تر رډېاو  يګڼهوسا نه  انځ  دونکي یاوس لشن ګاو  ڼدغه ب د
 په مرسته ناست دي.  

 

 جانه!  ریپ هینو ته راته ووا اوس
 

 ویعدالتي وه، نو زه خو د عشق ناکام ېد پالر ب ېلځ وسي او د سن  ېسره زما ب ېلځ زما د عشق ناکامي خو د سن ېچ 
هم د دومره  ا یظلم او جبر سره، سره ب ډظالم او مزدورنظام او دومره بربن ویدغه د پرد ېبلک م،ینه  ړیک یونیل

 . می ړیک یونیل ېداس يږاو همغ واليینه  انوګبورا ونونویمل
 

 پای
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