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 الټد فکر 
 

 سه ېک هډلن
 
 

ترور له  ې. انارهیبه جلندر اکا ورته وا والوی. کلدهیخاوند جلندر نوم ېوه. د هغ والونهیکل ۍپخوان ږترور زمو اناره
 و.  یپه رضا تلل یدرلوده، خو جلندر اکا ال پخوا د خدا ويز ینیاشتیم ېدر ویاو  ڼېلو ېهغه دو

 

 کهځ  ،ېو ېکلښ یې ڼېسرپناه وه، لو وهیورته  ېوازی ېو، چ ېکور ورپات والهډکن وهی ېوازیته له خاوند نه  ترور
هغه  ،کول یکه خدا ېته وه، چ رزمانېم یوز یخپل کوچن لهېترور خواره ه ې. خو د انارېواده شو ېپه بل پس وی

 . ږیـېصستونزو نه  به خال له او ږیـېبه ورته لو
 

نه   و یې هړـېشوه، خو م هډکون ېک ۍوانځ ترور وه. په  وړز وړد و یکل ولټ او د  لیورته اناره ترور و والوېکل ولوټ
 شوه.   رانهګنوره هم د کلي کور په خلکو  کهځ نو  ناسته،ېاو په خپلو بچو  ک ړک
 

 انځ د  یېبه  ولډ ېپه داو  ښودهېنه پر انځ  یېکول، خو د چا خبروته به  یېشاقه کارونه به  ولول،ټ ږیبه و ېهغ
کورونو ته به  والویکل ولوټد  ېوه، چ رانهګ ېکوله. هغه دومره په کور کل یپر رهوزاګ  رزمانې، میزو نيیوازیاو 

 ورتله.  ېتنښپرته له پو
 

 : ېچ  لیو ېاو نورو سره داس انځ به هر وخت د  ېهغ
 

شم او د مال دولت خاونده به شم. هو! ما دغه   تنهڅښ ویواده شي د مس ،شي وانځ راته  رزمانېم ېچ  ورمګورته »
 به انشآ هللا هم وشي«   یهمداس ،ړیک ږغ ېراباند ا ییـاول ا ی رـیـکوم پ يځ رګ ېم ېسوچ ک یدلېخوب ل

 

وه،  کهډخوله له خندا  یېماشوم و. تل به  رکېز ار،ښیخورا هو ېک واليیپه کوچن دهېورو لو ،هم ورو رزمانېم
 رزمانېخو م  ،ېنه کول  ېته جام  انځ   یېبه    ېنه جارول. په اخترونو، جشنونو ک  رزمانېله م  هڅ ترور خپل هر    ېانار

. اناره ترور به هر کله په فکراو  ېته کول  یوزبه ملک صاحب خپل    ېچ   ېکوم  ېولړجو  ېهغه جام  ټ م  ټ ک  یېته به  
 ېنیښاند  سوچ او  ڼب  رازهښید ژوند د    رزمانېاو ماو د خپل   دهیهم نه اور  یېبه    ږد چا غ  ېروانه وه، چ  ېداس  ېک  الټ

 . ېکول یېبه 
 

  وهی په  یا ځ  ویسره  یوزاو د ملک صاحب له  والویترور له نورو کل ېانار ،کلونو شو وږـد شپ رزمانېم ېچ  کله
 . ناوهېک ېک يګولټ وهیاو  يځ وونښ
 

درجه  مهیاو کله دو ړیکله لوم یېبه  ېک نهیپه آزمو ،ولوست نهیپه خورا م ځیوونښ ېپور يګولټتر اتم  رزمانېم
 . دهېباوري ک ېنور هم پس الټد فکر دونوېترور د اوم ېبه د انار بیترت ېپه د .تر السه کوله

 

 ېهلکانو په لومه ک ېد داس ېک يګولټپه اتم  ، شو ګډور ڼد احساساتو په ب ۍوانځ د  رزمانېم ېبده مرغه کله چ  له
له کوره به  ېچ  یدلېښپ ېبه داس ېلځ  رډېنه درلود.  تښارز ېڅه وښیګڼکتاب او  ،ځیوونښ هغو ته  ېشو، چ  رګیرا
د یې سرو او لوچکو هلکا نو سره به  ې. د دغو بهته نه ورت يځ وونښبه  ۍاون ،ۍپه نامه راووت او اون يځ وونښد 

 . ېرولېت ېځ ور  ولوټپه لو ویکټهندوانو او خ  زونو،یباغونو، پال
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 یېنه  ړېشوه. له لوست او زده ک لړپر مخ وت یېدروازه  يځ وونښشو. د  ېاو لوست نه پات يځ وونښنور له  هغه
  ېکاوه چ  یېنه وه. سوچ  ېلینا ه خيیخو اناره ترور ال اوس هم ب د،یرزګو ښواګستر  وینور هم ورته  دلېک ېلر
د تسلي  انځ د  یېبه  دیام ې . په همديړبل کسب او کار به وک و ی ،یخو د وانځ شو  ېله درسه پات  رزمانېکه م ریخ 

 : لیهم و ېسره داس انځ کله له  ،په خاطر کله
 

 وه«  یلوست ځۍوونښ یریچ  یې پالر
 

مخه شوه. د کلي  یېاو غال ته  شو. قمار، چرسو یرګ سره مل  وانانوځ  بوډ ه څ او کو کارهید کلي د ب رزمانېنو م اوس
 . ېدینه اور یې ېکور د خلکو خبر

 

پروا نه ساتله. که به چا  چا ینه و. ده د ه ېنور هغس ،و یشو ستلیعکس ا رزمانېد م ېد مور په ذهن ک ېچ  ېهغس
 : لیوګې  هیپه دفاع یوزترور به د خپل  ېاوه، انارک تینه د هغه مور ته شکا  نوړده د ناروا ک د
 

 شو«   هښ ا یوروسته ب ،و ېهمداس ېک ۍوانځهم په  یېپالر  ېچ  ېوای ،یشو وانځ  ی نو ،ید یوکړهغه و»
 

 : لیهم و یداس ا یله قاره ب یېکله خو به  او
 

  «ږیـېنه لور هښ ېپر چا ید ه ،ته دي یوززما  ګېستر ولوټد  هی»خدا
 

احترام کاوه هم  یې والویکل ولوټ ېاو آن د مال صاحب جالت خان، چ  چا ینور د ه یوز ینو د مور دغه نازول اوس
 خبره نه منله. 

 

  ه ښپ یېدغالوو نه  زونویاو غل و. د باغونو او پال رګجوار ټاوس هغه د کلي غ ،نه و رزمانېنور هغه م رزمانېم
 . لهیوبا  ېک ویهم په جوار یېکور  راثيېم ی. له پالر نه ورپاتتهښور واو  والونویپر کورونو او د ید کل
 
د  رزمانېساتله، هغه هم د م انتهځ  رهېذخ  هڅ  ویغلو نه  د دانو او وږد پاره د و ېهر کال د ژم ېترور چ  ېانار
 یڅهته  ې. هغودهیښرته هم نه پر چا خپل کو بد سلوک له امله نور ېد د یوزخوراک شوه. اناره ترور د  ویجوار
  ی له کور سره مرور شو رزمانېم نور. ېشو ېبند ېپر ېالر ېولټنور د کور کار هم نه ورکاوه. د ژوند   والېکل

 یلیو هڅ له شرمه  یېاو چا ته به  ېرولېت ېشپ ږېت ږېو ېترور به کور ک انارهشپو کور ته نه راته.  و او په شپو،
 نه شول.  

 

شوه. د  ۍونېل هړنوره جو ېچ ه،ړکمه ک ېته دومره په نظر ک والویکل وړو وړک یزو ېالر ېخواره مور نور د ب دا
 یسره به هس انځ د  ېچ دلهېل نوځیله خوا کله  ېبه د شپ ېوازی دله،ېنه ل د کوره بهر و یڅچا ه ا یله خوا ب ځیور
 : یېبه  لیاو و دهیغور

 

  ان«یمس ان،یمال، دولت او مس رزمان،ې»م
 

 دلېک لی. وړته وال رانیا ېچ  لی. چا به ودیچا ونه ل ېنه درلود. نور په کلي ک یا ځ ېپه کلي ک رزمانېنور م اوس
 .  یبند هلته هم د قاچاقو په تور بندي شو. هو! ېچ 
 دوږیپه غ ۍلیشپ وپکټوه. د زور او  ېتښاو هڼاوس نو پا  ېچ  ،یوخت کلي ته راغ وی ېکلونو وروسته هغه داس له
  ې زېد خپل کلي پاچا و. په شل کس  ېک  وريیپه س  وپکټد    رزمانېوه. اوس نو م  ې ر شوهم    ئټلوتمارو چ   او  د غلو  وه.

 وو؟  یرېپردي چ یې ېپه کلي ک ېپر ضد جهاد کاوه. حال دا چ  وید پرد اً . ده ظاهردهیحکم چل یې ېلډ ېوسلوال
 

 یې ېووژل، پر هغه چا چ  یېانسانان  ناهګ یب رډې. لړک ټد جهاد ترنامه لو کورونه  رډې ېک ړپه ل وڅ د خپلو ه ده
شو،   تنڅښدولت او اوالدونو  مال، رډې. د لړپه زور سره وک یېودونه   ېهم و واژه. دوه در یېو هغه  یکور پلورل

 سخته کرکه راتله.  یېنه  رزمانېوه، د م یشو هنا توان خيېاو په وجود ب ندهړ وګپه ستر ېخو اناره ترور چ
 

شي او  ړیجو ګېستر  یې وڅ تر  ،لپاره روغتون ته بوزي ېد درملن وګهغه د ستر ېچ  تلښغو رزمانېم ځور وهی
وو په   يړهغه تر السه ک هڅ لرل او اوس هغه هر  ېک هړپه هکله ز رزمانېد م یې ېچ  الونه،ټاو د فکر  ېلېهغه ه

نه را بهر شوه او د   ټید واره د کو ،وهنه پوه ش  ډهو ې د د یوزد خپل  ېترور چ  ې. هو اناریورګ و وګخپلو ستر
 : لیوو ېداس یېاو په کوکو کوکو  تهښهم راوغو یې لهډ زهېشل کس یوزاو د  دونکوېاوس ولوټ یا ځ دغه 
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 ېندړ ېم ګېستر ېچ میبخته  کین رهډېشو، خو زه  تنڅښ هڅ د هر  رزمانېشول، م ا یتیښخوبونه خو ر ما زهو! »
مال،  ۍشرم یاو ب ګۍنن ېب یوو. ما خو د داس يړالهو ک ېک ندیپخوا په س رډې رزمانېخو م الونهټد فکر  ما زدي. 

  ګ نه مر  ېدرملن  ېکډستا د شرم نه    ،یې  یوز  ېمته   ېچ   مږـېوي، په تا شرم  ېتو لعنت د  تل،ښنه غو  انیعزت او مس
   «.ید هښراته  

 

 یې ګۍسل وڅ  له،ید شهادت کلمه وو یېالهو شوه. ورو  ېک ابیپه در ویدیاناره ترور د خپلو نا ام ولډ  یپه د او
 رب ته وسپاره.  یې انځ او  ېووهل

 یپا 
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