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 شخصیتهای نامیرا

 پیوند به گذشته

 )شغنان والیت بدخشان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 

 ۲۰۱۹جنوری   ۳

 

  .برای شناخت و فهم بهتر مسئله باید اول شخصیت را تعریف کنیم که چیست 

 

هییای روزمییر  کییه بییا وی   های تفکییر شییخ  نر ز یید   ای از رفتییار و شیییو مجموعییه»شخصیییت یعنیی  

  .شونمشخ  م « بین همتا بونن، ثبات )پایداری( و قابلیت پیشب 

کنیید، اسییتا او اشییار  م رسیید  ییورنن رت،ییورت، بهتییرید تعریییف نر مییورن شخصیییت ارا ییه نان بییه   ییر م 

کییه  فیزیکیی  -هییای روا یی  شخصیییت، سییازمان بنییدی پویییای  نر نرون فییرن اسییت و شییامظ رن نسییته از   ا 

  .کندرفتار و تفکر او را تعیید م 

رن اتگوهیای معیید و مشخصی  از تفکیر، هیجیان و رفتیار  میتیوانرا  ، Personality به ا گلیسی شخصیت 

 .ز نداش رقم م تعریف کرن که سبک شخص  فرن را نر تعامظ با محیط اجتماع  و مانی

 :عوامل  که شخصیت را میساز د

رید، و از رن پس سر ها ی ژ تیک  خاص  به ن یا م شخصیت ساختٔه وراثت و محیط استا ا سان با وی   

  .نه  شخصیت نارنا محیط اطراف خون خواهد بونا محیط  قش مهم  نر شکظو کار او ب
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نر محیط شغنان  یز شخصیتهای بون د وت  هیچگا  کشف  شد د، ا ر نرک هم شد د نر  منام  بسر برن دا 

ن خیا  و عیا  شید د و بیه  یر  زاز میر  زبیا  اید شخصیتها نر ز ید   مرنمیا    منیا  بون ید وتی  بعید

  ا  اتگو مبدل شد داتمثظ و حت

 

 (زولپهن )ُجل پهن

شخصیت خیل  شبیه چارت  چاپلید بیونا مثیظ چیاپلید تبیاا کشیان خ فیراد و منیدرا می  پوشیید و رهسیته بیا  

احتیاط را  میرفتا نر بار  کرنار و رفتار خونش حرف میزن و مرن  م  خندید دا او مرنی بون که باتطبع 

  .هرکس سخد میگفت و سع  میکرن مرن  را برای یک تح ه هم باشد شان بسازن

 

 

 

 

 صفرین

نر ساختد نروغهای شاخدار معروف بونا چنان شیرید نروغ میگفت که با وصف نروغ بیونن هیم شینو د  

  .رن را حفظ میکرن و تا اکنون یان میکنند

 

 

 

 

 تربوز

مرن چاالک بیونا بیا ر کیه سیوان  داشیت وتی  از وهنییت و توا یای  تفکیر عیات  برخیورنار بیونا همیشیه مثیظ  

  .قا  ، وکیظ مدافع و حت  نانستان نر کرنار خون ظاهر میشدا نر چاالک  ب    یر بون

 

 

 

 

 جلوه

که ا گار بینا است نر ساختد و پرناختد نروغهاا جلو  یک زن  ا بینا بون وت  هموار  طوری حرف میزن  

  .و چیزها را به چشم سر م  بیند

 

 

 

 

 رد  خ  

  .مرن حا ر جوا ، خوش کال  و بذته  و بون 
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 محمدمیر نوید

مرن تحصیظ کرن  با نا ش و با فهم بونا با یک فلسفه عات  حرف میزنا  اه  کال  شاه،و بیه سیر ملیبس بیا  

تباا شیک با پای برهنه نر را  روان بونا اقال چندبار انعای خدای  هیم میکیرنا از خیون نارای ییک فلسیفه 

  .خا  ز د   بون

 

 نوبهار از پستیو

ا  خوا ید  بیون وتی  نر اواییظ انعیا میکیرن کیه فرسیتان  امیا  زمیان مرن ب  سوان بون حت  یک روز هم نر 

است و بعدها انعای مهدی  ری میکرنا  وبهیار همیشیه بیا پیای برهنیه حتی  نر زمسیتان بیر روی بیرف را  

  .میرفتا  وبهار شغنان را ترک کرن و نیگر بر  گشت

 

شییرید و حا یر جیواب  او زبیا زن میرن  همید اکنون معلم اتف بیک یک  از شخصیتهای اسیت کیه سیخنان 

  .است

 

 

 

 

 عزیز از ویر

  .عزیز  یز ما ند صفرید نر پرنازش سخنان نروغ وت  با مهارت خیل  معروف است 
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 حاجی محمد اسلم

 

نڅ سیه کلبیه فقیرا یه بیا نیوارهیای  لی  و ېنر کنیار رون خروشیان و طغییا گر خا ی  )ِکیرن ج(نر نهه کر ج 

متعلی  بیه شخصی   ها نرواز  های یان ار از قرن  ذشته چشم رهگذر را بخون جلب میکندا یک  ازید خا ه

 افیران باسیوان وازبنا  محمید اسیلم میباشیدا محمداسیلم فرز ید مییرزا خیات    یر بیونا مییرزا خیات    یر یکی  

 ویسند ان زمان خون بون که با امارت بخارا و میران چترال روابط کاری ناشیت و نر حیید زمیان نر نانن 

فتیوا و حیظ کییرنن مسیایظ بیا قنییات شیغنان بییر اسیاا فقیه جعفییری کمیک میکیرنا قنییات چیون حبیییب   و 

  ر نر  مد با  بون دا میرزا خات   برانرش مران حسید و قا    ذری شا  بدون مشور  میرزا هیچ کار 

شا   یز روابط حسنه ناشت و نامیان سیید یوسیف  دفردیسانات اسماعیلیه شغنان مثظ حاج  شا  سیدعل  و س

  .شا   یز بون علیشا  ابد سیدفرد

 

میرزاخییات    ییر سییه نختییر و یییک پسییر ناشییت بنییا  محمداسییلما برخیهییا نر شییغنان محمیید اسییلم را سیداسییلم 

ست استا محمد اسلم هیچگیا  نر زمیان حییات خیون انعیای سییانت را  کیرن و میخوا ند که به   ر بند   انر

  .نر همه جا  ا  خویش را محمداسلم م   وشت

 

محمداسیلم همیرا  بیا حییاج  چقیان نر سیاتهای چهیظ خورشیییدی بیه زییارت بییت    یییز مشیرف شید د و تقییب 

  .حاج  را از رن خون کرن د

 

و  ویسند  زبرنست و نر پهلوی رن نر شغنان مورد ب  ما ند بون د حاج  محمداسلم  یز ما ند پدرش میرزا 

های تناشیی کیه خیلیی  از حییوانا شیغنان را بییه رشییته تحریییر نر رورن  بون ید کییه شییوربختا ه قسیمت اع ییم یییان

ایشان از بید رفته ا د، فقط چیزهای باق  ما د  ا ید کیه خیون بیرای کسیا   از  زنیکیان و هیم  شیینان خیونش 

  .میکرن  ا دتعریف 

 

ا نر زما های ساب  میرزا  یز یک  از اتقا  بیون کیه بیه تسلم نر  مد تقب میرزا را  یز ناشحاج  محمد ا

  . ویسند ان و نبیران نان  میشد

 

حاج  محمداسلم مثظ پدرش نر حظ مسایظ فقه  به بسیاری از حکا  که نر شغنان حاکمیت ناشتند همکاری 

وحا یون اسماعیل  شغنان از جمله خلیفیه مسیکید شیا  ، میال محمید زمیان، میال میکرنا حاج  محمداسلم با ر

استاقد ، مال  ذری شا  و سرمعلم سید بهرا  و فرز دان سید مستان شا  نارای روابط خو  و حسینه بیونا او 

 .خون را مرید سید مستان شا  میخوا د

 

روحا   اید  رو  اقلیت میذهب  نر شیغنان  حاج  محمد اسلم خون متعل  به شیعیان اثناعشری بونا او رهبر

 بون بلکه رهبری امیور اجتمیاع  ر هیا را نر نسیت ناشیتا محمداسیلم قیو  خیون را بیه رمیوزش زییان تشیوی  

میکرنا محمد اسماعیظ پاسخ هاشم ، جنرال محمدعلیخان، معلم مهرعل ، سیدحسید و مرحیو  عبداتصیبور 

او ایشان را نر رفتد به مکتیب و کسیب نا یش تشیوی  میکیرن و مرحو  محمداکر  نرویش  کسا   بون د که 

  .و محمداسماعیظ را کمک مات  هم میرسا د
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 یام   یه نر رن بیون کیه ایشیان   یا  بیون و علیت خیوش حاج  محمداسلم نر میان مرن  شغنان یک فرن خوش

 رو چیز نیگری بون، نر میرزا بون د و یا مرن متمول و یا رهبر قو  خون و یا حاج  ا ا ا خوشنام  او نر 

  .میان مرن  و با مرن  بونن او

 

خورشیدی از جا ب حکومت وقت محتسب برای حسابگیری نا ش شرع  و فقهی  ۱۳۳۴یا  ۱۳۳۲نر سال 

مرن  به شغنان میرونا مامور " امر به معروف و  ه  از منکر " از اهات  امتحان شریعت میگیرنا ناستان 

طالح موف  میشو دا محتسب که مرن بیا صیالحیت صمحدون نرید امتحان به ایک اقلیت به جای  میرسد که 

بون قرار صانر میکند که مرن  شغنان باید ازینجا به مناط  " مسلمان  شید " تبیعد شو د تیا مسیلمان شیو دا 

روی نو علت یک  اینکیه اینهیا بیر میذهب " رافنی  " هسیتند و شیریعت نرینجیا جیاری  یسیت نو  اینهیا نر 

  .ا شوروی هستند و برای شوروی جاسوس  میکنندمرز ب

 

رافن   ری میکند و فتوی میدهید کیه نر  یا   خسیت بایید  به فر از روحا یون شغنان را متهم  ۱۲محتسب 

 فر ا تخا  شد  توسیط محتسیب  ۱۲اینها را تبعید کرنا حاج  محمداسلم خون ناوطلبا ه م  رون نر کنار رن 

قرار میگیرن، و نرخواست تبعید ناوطلبا ه میدهدا محتسب با پر روی  خطیا  بیه محمداسیلم ) هنیوز حیاج  

 بون( میگوید : شما و قو  شما مسلمان هستید از شیریعت و احکیا  شیرع  بیا خبیر هسیتید ا ا ا شیما چیرا نر 

 . . .کنار اید غاتیها قرار میگیرید

 

م نر جوا  میگوید: مر  با یاران شانی استا اینها برانران مد هستند، مد نر میان اینها بیزر  محمد اسل

شد ا امروز اینها تبعید میشو د فرنا  وبت مد و قو  خون  میرسیدا ا ا ناسیتان بجیای  خیتم شید کیه هییچ کیس 

  .را با حکومت زمان همه ما کم و بیش شنید  ایم عدیمتبعید هم  شد و از رن به بعد نعوی طوال   مرحو  

 حاج  محمداسلم مرن متعصب  بون د  سبت به قنایا نید وسیع و جامع ناشتندا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shughnan.com/?page_id=1351
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 مامور صادق

 

  

محافیظ سیاسی  و ار تیرید افیران محییط ماسیت کیه نر ذمحمدصانق معروف به مامور صانق یک  از تاثیر  

  .فرهنگ  از وی  ا  برن   شد  است

 

  .قریه ویر به ن یا رمد )سحرېڤ(ریوحمحمد صانق فرز د محمونخان نر روستای خوش من ر س

 

مییامور صییانق یییک عیییار و یییک روشیینفکر بییون کییه نر همییان زمییان یعنیی  سییاتهای سیی  و چهییظ خورشیییدی 

  .هب  و حت  سیاس  ابراز   ر میکرنمستقال ه فکر میکرن و نر موارن مختلف فرهنگ ، مذ

 

پدر مامور صانق ساتهای سال نر تبعید بسر میبرنا مامورصانق کس  بیون کیه نر تبعیید نر کنیدهار بیزر  

شد و به غایه رسییدا میدتها نر جاهیای مختلیف بیه حیین کارمنید نوتتی  کیار میکیرن و ایید سیبب تقیب میامور 

   بون کیه والییات جنیوب  کشیور بحیین میامور ایفیای وظیفیه یافتا مامور صانق نر واقع  خستید فرن شغنا

میکرنا وی نر کندهار ازنواج کرن و محصول رن یک پسر بون بنا  بابکا بعداز نر ذشت همسرش همیرا  

از ر که مورن عفو قرار  رفت به زان اهش بر شتا مامور صانق اوتید شیغنا   بیون  با یگا ه فرز دش بعد

ناشت و صدها جلد  انرترید کتب نر کتابخا ه خا گ  او قرار ناشیتندا نههیا کتیا  اثیر که کتابخا ه شخص  

 داکان با بهای  اچیز به فروش رسید خط  منحصر به فرن ناشت، که بعدها توسط  زنی

  

مامور صانق برای بار  خست به استحصال شرا  خا گ  پرناخت و تحیت  یا  سیرکه رن را بیرای بیمیاران 

  .توزیع میکرن

 

مامور صانق نارای تحصیالت کم بون وت  معلومات رفاق  او خیل  زیان بونا او یک مسلمان تیبیرال و ییک 

  .روشنفکر بون که قانر بون که مستقال ه فکر کند

 

برخ  از روحیا یون شیغنان بیه وی بیه عنیوان ییک بی  نیید و خیدا منکیر  گیا  میکرن یدا فقیط مرحیو  خلیفیه 

 ید کیه نر خیلی  جاهیا از وی حماییت میکیرنا میامور صیانق میروج تفکیرات مسکید شیا  یگا یه روحیا   بون

  .عرفا   بون وت   توا ست که نر جامعه عقب ما د  رن زمان افکار او برای خون جای پای پیدا کنند

 

شیا  ازنواج  میون کیه محصیول رن نو سیه فرز ید نو پسیر و  مامور صانق برای بار نو  با نختر سید مستان

  .شندیک نختر میبا

 

 نر ساتهای چهظ خورشیدی چشم از جهان پوشیدا صانق مامور
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 مسلم شاه

 

کیست که  ا  " سرماچید " را  شنید  استا به شکل  از اشکال و به مناسیبتهای مختلیف ایید  یا  بیرای همیه  

ما ما وا میباشدا شاید برخ  شنید  باشند که چگو ه شا  عبداترحیم خان قرییه نار صیفر وییری را بیه بها یه 

د  باشیند کیه شیا  و جی  اول و   هیم شینیییتوهید بخونش از سر رن صخر  بلند به نریا پرت کرنا شاید عد  

پسرش شا  امیربیک اول نرید قلعه بار عا  میدان د و صدها  رسینه و محتیاج نر همیید قلعیه شیکم خیون را 

  .سیر میکرن دا شاید کمتر کس  پیدا شون که  ا  مسلم شا  را شنید  باشد

 

بیونا مسیلم شیا  بیا مرحیو  پییدر میرن بلنید قامیت کیوژ پشیت نر سیرماچید ز ید   میکیرن کیه  یامش مسیلم شیا  

نوست بون، هر از  اه  که به طرف خوست به مالقات خان ) نوست محمید خیان( میرفیت بیه  (علم)میرمد

کلبه فقیرا ه ما هم سر میزنا مرن ب  تکلف بونا او از ز د   شیاهان شیغنان، و سیفرهایش همیرا  بیا یوسیف 

و از طییرز ز یید   امییرا و شییاهان و حاکمییان اییید  علیخییان بییه یارکنیید، چتییرال و کنییدز و بدخشییان و فرغا ییه

 مناط  صحبت میکرنا مد سرا پا  وش بون  و به صحبت رن مرن جهان نید   وش میدان ا 

 

او از مراسم عروس  الته بییگم خیواهر یوسیف علیخیان بیا ا مسلم شا  تاریخ ز د  شغنان و شغنان شاهان بون

 فیر نختیر و پسیر را بیه  یا  کنییز و غیال  بیا  ۵۰شا  عبداترحیم خیان  ״ پسر ملک امان مهتر چترال میگفت:

  .نخترش به چترال به نربار ملک امان فرستان که نر خدمت الته نخترش باشند

 

از سفر خون با یوسف علیخان به یارکند تعریف میکرن که نر باغ میر یارکند پر د  ها بر شاد نرخت معتان 

ان ناخظ باغ میشد پر د  هیا بیر سیر نرختی  جمیع میشید د کیه مهما حشم خون و  بون دا وقتیکه امیر با خد  و

  .یک م  کشید دیاامیر و نرباریان نر زیر رن نرخت تر

 

مسلم شا  از استبدان شغنان شیاهان  قیظ میکیرن کیه اهیات  شیغنان را  یرو   یرو  نر بازارهیای بیرن  فروشی  

ن  نسته نسته از بیم شاهان شغنان را ترک میکرن د و به بدخشان، یارکند و کاشغر به فروش میرسا د دا مر

شهرهای نیگر مهاجرت میکرن یدا فقیط نر ییک شیهر زییر سیلطه روسییه تیزار کیه فرغا یه باشید حیدون ییک 

 داوان  از مرن  شغنان ز د   میکرن هزار خا 

  

نر فصییظ تیرمییا ) مسیلم شییا  از کیوچران ) کییور اجبییاری( نر شیغنان میی   فیتا او  قییظ میکییرن کیه هییر سیال 

خزان( مرن  بدخشان بر شغنان هجو  م  رورن د و اهیات  از بییم مهاجمیان تیرک نییار میکرن ید و بیه نر  " 

برتنیی" " پناهنیید  میشیید دا مهاجمییان خییرر و خییراج مییرن  را بییار میکرن یید و میی  برن ییدا وقتیکییه مهاجمییان 

ر و نرواز  خا یه هیای میرن  را  ییز می  میرفتند، مرن  هم بیه خا یه و کاشیا ه بیر میگشیتندا  یاه  چیو  و ن

کند د با خون م  برن دا اید روال تا زمان شیا  و جی  بیزر  ) شیا  و جی  اول ( همیان شیا  م فیر معیروف 

 انون و ثغور شغنان را  یز مشخ   موساخت و حد ا ا شا  م فر نست تجاوز ران را کوتانامه ناشت

  

 توا ستیم از نا ش و معلومیات بزر میرنان چیون مسیلم شیا  اسیتفان  کنییما حیاال شوربخت  ما نر رن است که 

نیگر خیل  نیر استا وت  هنوز هم زیان نیر  یسیت بایید شیاید روزی رسید کیه کیامال نییر باشیدا سیر  وشیت 

 ناتاریخ شفاه  ما هم به سر وشت قلعه برپنجه نر یک رنیف قرار بگیر
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 فیض محمد معروف به " فېز"

 

 .غ  که مثظ جرقه یکبار روشد شد و بعد برای ابد خاموش  رنیدچرا

 

میگویند هر قدر محیط کوچک باشد به همان ا داز  وهد ا سا ها  یز کوچک میباشدا شیاید ایید مقوتیه تیا چنید 

نهییه پیییش حقیقییت بییون کییه میبایسییت پییذیرفت، امییا امییروز زیییان مصییداق  یسییتا امییروز وهیید ا سییا ها نر 

  .جهان ا کشاف یافته تر است  سبت به زما های قبظکوچکترید  قاط 

 

چند نهه قبظ خیل  از حوانا بون د که نر محیط ماحول ما بوقوع پیوسیتند و میا بیه سیان   از کنیار ر هیا رن 

شدیما ما از کنیار خیلی  از حیوانا چنیان بیه سیان   رن شیدیم کیه امیروز اشیک  یدامت  ریبیان میا را  رفتیه 

ر ا  خون که حوانا را خواسیته و حتی   اخواسیته  یبط میکنید مراجعیه  میاییم و نر  استا حاال باید به وهد

  .حد امکان حوانا و رخدانها را با یک نیگر شریک بسازیم

 

ز" ا فییم نر قرییه ېییک  از  ا  روران موسیق  محل  شغنان شخص  بون بنیا  فییم محمید معیروف بیه " ف

ز توتد یک ا سان  بیون بلکیه توتید شیوربخت  ې شونا توتد ف " نید  بجهانېڤرح" سسحریوویر نر محل  بنا  

ز هنییوز کییونک  بیییش  بییون کییه خورشییید تابییان پییدر  یییز غییرو   مییونا شخصیی  بنییا   ورعلیشییا  ېیی یییز بییونا ف

ز ازنواج  مون و پرورش  وجوان به نوش  ا پدری افتانا پدر ا درش یک مرن ېمعروف به  وشک با مانر ف

  . در ما ند پدر حقیق  مراقبت و مواظبت م  میکرنامخیر بون، و از پسر

 

فیم محمد نر همان  وجوا   رو به موسیق  رورنا او استان  داشیت کیه  یزنش تلمیذ کنید و ریا یت کشید و 

موسییق  را فییرا  یییرنا اسییتان او طبیعییت بییونا او موسیییق  و احسییاا "  ییت" را از صییدای رون و ربشییارها و 

 گذشت که به پدید  موسیق  محل  مبدل شدا نر  وجیوا   و زبیا زن خیا   پ واک نر  ها فرا  رفتا نیری

و عا  شدا صدای او چنان  یرا بیون کیه پییر و جیوان را مشیعوف میسیاختا پنجیه هیای او چنیان سیحر رمییز 

تارهای غی ک و نوتیار را  یوازش میکرن ید و ارتعیاش جیذا  و روح افیزا توتیید میکرن ید کیه روح افسیرن  

  .تاز  میساختترید رنمها را 

 

اه  نر محافییظ گییفییم محمیید چنیید  فییر شییا رن ناشییت کییه یکیی  از ر هییا معلیم یاسییید اسییت کییه تییا فعییال هییم  ه

  .هنر مای  میکند

 

ا سان هموار  نشمن  را نر کمید  شسته نارن که  ه شا  میشناسد و  ه با ، هر موقع  که خواست چنگال و 

خورشییدی میر  از کمینگیا  جهیید و فییم  ۱۳۵۳وا سیال ن دان  شان میدهدا نر یک  از روزهیای میا  قی

  .محمد را از میان نوستان و نوستدارا ش ربون

 

  .خیل  از نوستان شاید بعن  از شعر رهنگهای ز د  یان فیم محمد را بیان ناشته باشند

  . . . ای صنم خال مشکید را به پیشا   زنی   یا     سبزینه ر " رمد  مهما م 

 

 یاناشت یاری خون را نریغ  ه  مون  ممنون ساز دا دنوستان تقا ا میشون نر تکمیظ ایاز 
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 میرزا شیرعلی معروف به نایب شیرعلی

 

 "شېر دهښت" ارذنگبنیا

 

 .ساتهاست که صدای  لند سنگتراش شغنان  م  رید بگوش 

 

زمستا   کیه نر شیهرک حیرتیان نر پهلیوی بخیاری نرست بیست و چهار سال میگذرن از رن روزهای سرن 

 فت سوز همه روز  پای صحبتهای مرنی م   شستم که تما  تار و پون وجونش تجربه، زحمت ، اخیالق و 

 نا ش بونا حاال حدا بز ید اید مرن شهیر ک  بون؟

 

خوا ما شاید اید بلها نرست ا میرزا شیرعل  معروف به  ایب شیرعل  بونا مد او را فرهان و سنگتراش می 

 تشابه خو   باشد و کسا   را نتخور بسازن اما رزانی بیان استا از شوخ  بگذریما 

 

میرزا شیرعل  واقعا هم سنگتراش بون، نر واقع فرهان زمان خون بونا فرهان نل سن" را با تیشه میکوفیت 

 سبت عشق  که به شییرید شیاهزان  ارمنی  ناشیتا شییرعل  نل سین" را بیا کلنید می  کنید و شیکاف میکیرن 

شیتا کیار فرهیان  سبت عشق  که بیه ز ید   و عشیق  کیه بیه محییط و میرن  و بالخیر  بیه خیون و خیا وان  نا

کییوهکد نر زمییان خییون ورن زبا هییا شییدا کاریکییه شیییرعل  کییوهکد کییرن هییزاران شییکم را سیییر کییرن، وتیی  

  .شوربختا ه کس  از اید کوهکد حت  یان  م  کند
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جوا ان عزیز مد بیان  دار  و شما هیم بییان  داریید و شیاید کسی  هیم از روی کیم تطفی  و بی  مهیری بیه شیما 

قصیییر شییما  یسییت، فییرنا میید مقصییر خییواهم بییون ا ییر امییروز بییا شییما شییریک  سییاز ا  گفتییه باشییدا امییروز ت

  .میخواهم انای نید کنم

 

شییرعل  فرز ید مبارکقیید  نر ییک خیا وان  بییا سیوان و صیاحب  ییا  شیغنان بید یا رمییدا از بید روز ییار از ارا 

زا یوی غیم   د کرن؟تعل   رفت خس  بون از یک خرمدا پس چه میبای یپدری محرو  شد و یا چیزیکه به و

 ت  بنا  او زن  شون، یا نست بکار شد؟خرا نر رغوش کشید و منت ر  رنش فلک بون تا که قرعه فال خوشب

 

شیرعل  مرن کنجکاو وهد عصیا گر و تجدن طلب خیون را بکیار ا یداختا وهید ر یا  رنمی  بهتیرید مختیرع  

تقمیه  یان حیالل را بایید بدسیت رورنا بیدون استا به فکر یافتد یک تقمه  یان شیدا بیه هیر  حویکیه باشید ییک 

  .ریختد عرق جبید چیزی بدست  م  رید

 

 شون  م    میسر  نج    ر ج      ابرن 

 مزن رن  رفت جان برانر که کار کرن

 

  .شیرعل  اید قول سعدی بزر وار را مالک عمظ خویش قرار نان، رن را ما یفست خون ساخت

ښیت " را هښت ییا خیدهر نهښک نښت، خ  هرڅ نم  فهمند حتما  ا  " ک   جوا ان ما که تاریخ شغنان را خو 

شنید  ا دا شک  کنید اید سه  ا  جدا از هم باشندا اید سه  ا  متعلی  بیه ییک مکیان ا ید کیه امیروز بصیورت 

ښت یعن  نشیت میخوا نیدا نشیتیکه میتیوان ر یرا کنجیور میرن  بهشیار  امییدا نشیتیکه  یمی  از هکوتا  رن را ن

  .مرن  بهشار از رن  ان میخورن

 

اید نشت که مد ر را  نجور مینامم سه نهه قبظ چنید  بونا یک نشیت خشیک بیون کیه سیه  یا  رن را نر بیاال 

رورنیما اید نشت را شیرعل  کوهکد به  لزار مبدل کرنا شیرعل  چهار نهه پییش از امیروز نر روزهیای 

ج " ېبا شکم  رسنه یک تنه از با  تا شا  نر نل کو  " میو ت بهار که همه ساته شغنان را قحط  تهدید میکرن

سنگتراشیی  میکییرنا نل صییخر  هییا را میشییکافت روزا ییه بیسییت سییا ت  و  ییاه  یییک متییر سیین" سیییا  را 

میتراشید و شا  کوفته و خسته به محل  که برایش قرار ا  ساخته بون بیر میگشیتا چنید سیال متیواتر کیارش 

م  خندید د، طعنه میزن د او ریشخند،  یشخند و زهرخند هم نیارا ش را تحمیظ سنگتراش  بونا مرن  بر او 

کرنا روزی رسید که رب  به ا داز  ر  یک شیرنهد بخاری را به نشت رسا دا حاال بیا تماشا کیدا ر هاییکیه 

بیر وی ریشیخند و  یشییخند و طعنیه میزن ید بییه نعیوا ران مبیدل شیید د و خیون را از پیدر تییا پیدر صیاحب اییید 

مکییان نیییو و پییری خوا د یید و نر همییان ر  برابییر نسییته یییک قاشیی  خییون را شییریک سییاختندا رویهمرفتییه 

  .شیرعل  نر بهشت را بروی مرن  باز  مون

 

نشت خشک را که زمیا   رن را مکیان نییو و جید و پیری میخوا د ید بیه بهشیت روی زمیید و  نجیور مبیدل 

ز ییان رفیتا بیاییید ییان کیوهکد خیون را  رامی  بیداریما شکمهای  رسنه سیر شد د و  ا  شیرعل  هم ا  .کرن

  .یانت  رام  هم پیر 

 

هم،یر  بلها میرزاشیرعل  مرا همیشه هم پیر  میخوا دا هم پیر  اجاز  بد  مد نشت خشک را که تو  لسیتان 

 ساخت  بنامت " نشت شیر" بخوا ما
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 عیاری از تبار شاهان شغنان،دوست محمدخان

 

همدیاران خیو  میا شیاید  یا  نوسیت محمیدخان را شینید  ا ید و برخی  هیم او را نید ید و بییان نار یدا نوسیت  

توسیط  ۱۸۸۳ن پسری رخرید شا  شیغنان یوسیف علیخیان بیونا یوسیف علیخیان نر سیال امحمدخان از  وان 

  بیه قتیظ رسییدا خان به کمک سرنار عبد  خان حاکم بدخشیان ربیون  شید و نر فرجیا امیرکابظ عبداترحمد

  .خان استدمو وع بحن ما یوسف عل   یست بلکه نوست محم

 

نوست محمدخان مرنی بلند قامت سفیدچهر ، موهای خرمای  مایظ به زرن و چشمان نرشیت و ابیروان بلنید 

و  خیم همیشه با تباا سفید و عمامه سفید کیه نر وطید بنیا  ) پهلیوی ( ییان میشید، ظیاهر میگشیتا نوسیت 

 ۱۳۵۷ای محمیید نر قشییالق کییم جمعیییت خوسییت کییه از پییدرش بییه ارا بییرن  بییون ز یید   میکییرنا تییا سییاته

 ۱۳۵۸  بییون متعلیی  بییه نوسییت محمییدا بعییداز اصییالحات ار یی  یییخورشیییدی نر خوسییت فقییط یگا ییه خا ییه 

خورشیدی نوست محمد ناوطلبا ه حا ر شد چند جریب زمید را به چنید خیا وان  بی  زمیید شیغنان وا یذار 

  . ماید

 

ران معیروف بیه " خیان " ازینکه میگذریم نوست محمد نر جوا   ز د   پر شاط ناشت و نر بید حکومتیدا

  .خان میشد مهمانبونا هر حاکم که به شغنان فرستان  میشد حداقظ یک بار 

 

خان نر جوا   مثیظ کاکیه هیا و عییاران ز ید   میکیرنا خیان بیرغم افسیران شیاه  تبیاا ارتشی  می،وشیید و 

د قرمز ر " موز  سیا  چرم  براق به پا میکرن و عمامه سفید معروف بر سر میبستا خان یک اسپ سر

بنا  " تیل  تروغ" ناستا وقتیکه به جای  میرفت تیل  تیروغ را رهیا میکیرن و خیون ییک تفنی" شیکاری بیر 

شا ه پیشا پیش حیوان را  میرفتا حیوان هم ن بال صاحبش چنیان بیا  زاکیت را  میرفیت کیه ییک قید  پیس و 

  .پیش  میرفتا را  رفتد خان و اس،ش واقعا نید   بون

 

که فلک با سر وشت ا سان بازی میکند کس  میدا دا نر رخرید روزهای عمیر خیون خیان خیلی  اما از  قش  

  . عیف و عاجز شد

 

خان نر جوا   نو بار ازنواج  مونا از یک ازنواج فرز د  داشت و از ازنواج نوم  چنید نختیر و نو پسیر 

 ذاشیت بیه افتخیار شیاعر پیر رواز  بنامهای شا یا و یوسف خان ناشتا فرز د ارشید خیون را شیا   ییا  یا  

  .شغنان شا   یای  و فرز د نو  را به افتخار رخرید شا  شغنان یوسف عل   ا   هان

 

خورشییدی نر اثیر  ۱۳۵۸شا   یای  همیرا  بیا رن چهیظ  فیر از سی،اهیان و میدافعان نر جیر  نر بهیار سیال 

خیا ت یک  از افسران ارتش وقت کشته شدا کشته شدن شا   یای  نر واقیع  خسیتید  یربه کیاری بیون کیه 

بر بدن نوست محمد وارن شدا نوست محمدخان  وشیه  ییر شید و از رن همیه شیدت و عشی  بیه ز ید   بیاز 

  .ب  و عیاری را از خان  رفتما دا ز د   مفهو  و معنای خون را از نست نانا حانثه مر  فرز د شانا

 

   بون که نست پدر پیر و شکسته را  یرن و او را بلند کندا خیان چنیدید عیوسف فرز د جوا تر خان نر موق

سییال را نر فییراق فرز یید و بییه یییان رن  ذشییته خییو  و شییانا  ز یید    مییونا نر سییاتهای شصییت خورشیییدی 

سروش کما   شد  بیون و از صیورت شیانا  ییک  خیل  شکسته بون و رن قامت بلند چون خان نوست محمد
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رن موهییای بییور مایییظ بییه زرن نر زیییر رن کییال  پشییم   اقییر   ییان جییوید خشییک چیییز نیگییری بییاق   ما یید

محقرا ه مثظ رشته های پنبه خون میای  میکرن ید و رن خیان خیوش بیاش و ز ید   نوسیت هیر تح یه از خیدا 

خورشیدی ناع  اجظ را تبییک  فیت و بیه رغیوش بیاز  ۱۳۶۶برایش مر  میخواستا نر یک صبحد  سال 

به استقباتش شتافت، و پروا ه عمر نر فنای خا ه برای رخرید بیار بیال زن و بیه سیوی ابیدیت  پیرواز  میون 

 که نیگر بر شت از رن میسر  یستا
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 قریه دار مظفر

 

روستا یان پاک  میر و سخاوت پیشه  ا   ا د کیه بیا  تیا شیا  بیرای بدسیت رورنن سوژ  مد ا سا های سان  

یک تقمه  ان عرق جبید میریز دا روستا یا یکه مد از ر ها حیرف مییز م مرنمیان بی  رالییش، بی  کینیه و بیه 

  .نور از نغدغه های سیاس  روز ار ا دا قهرما ان مد ر های  ا د که میخور د و میخورا ند

 

زمیان نور سییخد مییز م، نور  یه بییه رن نوری کیه نر پشیت کوههییا مثیظ غیرو  خورشییید پنهیان شیید  مید از 

  .باشدا مد از رن نورهای حرف میز م که شف  رن هنوز بر فراز قله های ز د   نید  میشون

 

حییدین میید بیییان مییرنی اسییت کییه نر البییالی  وشییته هییایم او را خواهییید شییناختا سییه نهییه قبییظ از امییروز 

   بون د که تنگدست  و بقول مرن   یست  ا سان شغنا   را همیشه تهدیید میکیرنا هر یا  چهیار  فیر روز ارا

سوار به قرییه نهشیهر می  رسیید د کسی  پییدا  میشید کیه بیرای چهیار  فیر سیوار جیای خیوا ، غیذا و علوفیه 

، حیدا ن مییدان  وارنان بیگا یه جیای و  یاحداقظ یک شب و روز را تهیه کند ا فقط یک  فیر بیون کیه بیه تیاز

 بز ید اید شخ  ک  بون؟

 

 نرست استا اید مرن قریه نار م فر بونا قریه نار م فر میرن خیوش مشیر ، خیوش سیخد و مهمیان ،بله 

نوسیت بیونا م فییر زینیت ررای جشیینهای بهیاری  ییوروزی بیونا م فییر ییک جییوا مرن بیونا نر مهما خا ییه او 

نر بساط میداشت با مهمان میخورن و پروای فرنا را بروی همه کس چهار فصظ از سال باز بونا هرچه که 

  .هم  داشت

 

نر رن زما ها سونا ران نور   رن زیان بون دا اید سونا ران از مناط  نور نست ما ند ارا شهر، وراشهر، 

جر ، بهارک و حت  فیم ربان بون دا تما  امتعه ر ها بار یک و ییا نر  هاییت نوخیر بیونا امتعیه سیان  و کیار 

را بییر االغ بییار میکرن یید و نر قشیالق میگشییتند و میفروختنییدا مییال اتتجییار  ر هیا چنیید نرجیید تییار ماشییید رمید 

خیاط ، چند کالفه، یک چند نرجد شا ه موی، چند کلچه صابون و  هاییت چنید متیر رخیت ز ا یه و مرنا یه 

چنید  فیر صیاحب بیونا نر شیغنان از سیرای و کیاروان سیرا خبیری  بیون و رسیم بیر رن بیون ا نر هیر قشیالق 

مهما خا ه بون د و اید سونا ران هم میرفتند نر ر جا بدون پرناخت چیزی بنا  اینکه مسافر هسیتند و مسیافر 

  .نوست خداست میخوابید د و میخورن دا م فر نر قریه ن  شهر یک  از مهما خا ه ناران بون

 

 ز د   گهداریماحاال اید جوا مرنان نر میان ما  یستندا بر ماست که  ا  ر ها را 
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 نابینای روشن ضمیر، محمدعلم یا قاری علم خان

 

مرنی بلند قامت و  ابینای روشد  میری بون بنا  محمدعلم که مرن  او را علم خیان و قیاری و قیاری علیم  

میگفتندا قاری از پدر و مانریکه اصال  میدا م کیها بون د و ک  و به کدا  ررزو و امید علیم خیان را هم خان 

اسیینون بییاال بییونا علییم خییان  ابینییای بییه ن یییا رورن ییدا ر چییه کییه معلییو  اسییت زان ییا  اوسییتا زان ییا  محمییدعلم چ

مانرزان بونا از عاتم پیر هیجیان و حیواا برا گییز و روا یبخش  لهیا و ر گهیا چییزی را  می  فهمییدا یگا یه 

ر گ  که نر خوا  هم میدید سیا  بونا ر ی" سییا  یگا یه ر گی  بیون کیه او میشیناخت، ایید ر ی" اتتر یاتیف 

  . داشت

روا ،ریش  شد، و مدتها از رن ر ج میبیرنا  مییدا م کیه ایید  یوع از روان علم خان نر جوا   مبتال به  وع  

پریش  را نر طب معاصر چه م   امند؟ هر ر چه که به مبیتال میدان ید می  بلعییدا شینید  بیون  کیه عیالو  بیر 

هیای پشیم حتی  مییخ  یظ اسیپ را می  بلعییدا علیم خیان بیا ایید  یوع بیمیاری  سنگریز  ها و کالفه تار و رشیته

  .ها نست به  ریبان بون و چند سال بعد رهای  یافتسات

 

علم خان هیچگیا  از زان یاهش ییان  میکیرنا رن را از ییان بیرن  بیون و ییا شیاید  ابینیای  یکی  از علیظ بیون کیه 

چیزی از رن نر خاطرش  ما د  بونا او بیرای همییش زان یا  زیبیا من یرش را تیرک کیرن و نر رنیور  نر 

 .صمدخان که واقعا رزانمرن و خیرا دیش بون ساکد شد؛ و تا رخر عمر نر هما جا به سربرنخا ه مرحو  

از روزیکه مد قاری را میشناختم نیگر مریم  بون بلکه ییک میرن سیاتم و بیا هیوش و خیلی  هیم تمییز و بیا 

پیای و    افت بونا همیشه تباا تمییز از  یوع کتیان بیر تید و ییک عمامیه ابلی  بیر سیر، کفیش سییا  بیراق نر

  سبز ر " بر نوش، عصا ز یان از رنیور  بیه طیرف بیازار طی  طریی  میکیرنا هیرکس یجیلک ) رنا (

نر مسیر با وی سال  میدان بیا تحنی  صیمیم  و مهربیان جیوا  مییدانا یکی  از خصوصییات رن میرن روشید 

وت  با تحد صیدا   میر تیز هوش  او بونا ا ر بگویم که رنمها را از صدای پای میشناخت مباتغه کرن  ا  ،

بخییوب  تشییخی  میییدانا نر شییناخت سییکه هییای فلییزی و کاغییذی مهییارت خییا  ناشییتا نر شییناخت پییول از 

  .ماهرترید صرافان با کها ماهر تر بونا ارزش اسکناسهای کاغذی را با یک تمس کرنن تشخی  میدان

 

بیید نر جیوار کافیه قرییه هر بامدان ) شش روز هفته( نر همان ساعت معید نر کنیار نرخیت علم خان قاری 

نار میرزاجان پشت به نرخیت ر چیه می  ایسیتان ، و هرر چیه را کیه شیب از رانییو شینید  بیون بیا صیدای بلنید 

اخبیار قیاری  طبرای مر  تکرار میکرن و میگفت: اخبار میکینما ا جنییر  یظ محمید اسیرار همیشیه نر سیر خی

  .بون

 

رحمیت رمید  اسیت و فیالن روز تو ییو میشیون، قیاری پییش از وقتیکه خبر میشد که معاش کارمنیدان تیسیه 

ساعت هشت صبو نر انار  تیسه حنور ناشتا از هر فرن از کارمنیدان تیسیه پیول اخبیار را میگرفیتا ییان 

 رن زما ها به خیر بان که همه مرن   سبت به یک نیگر صمیم  بون دا

 

 

 

 

 



 

 

 حسینی حسنیار شغنانی                                                     15                                     شغنان سیماینشرات  دراها
 

 

 بقله

 

بقله مرنی میا ه قد و کم  به ظاهر  حیف وت   سبتا رراسته، از با  تا شا  نر یک نکان که سقف رن بیا  ی   

پوشییید  بییون و فییرش رن هییم بییه غیییر از یییک وجییب خییاک چیییز نیگییری  بییون میی   شسییت و  ییااخ  صییوار 

  و عالقه اید کار میفروختا نررمد بقله ازید مدرک شاید کمتر از بیست افغا   نر روز بون؛ اما او با عش

را میکرنا همه روز  ساعت هفت بامدان نکا ش را باز میکرن، وحوات  ساعت چهار بعداز ظهیر هنگامیکیه 

بسیت و  اکبری تیسیه را تیرک میکیرن، بقلیه بیه تعقییب او نکیا ش را می عبیداتعزیزرخرید فرن مکتب مرحو  

ان نسیتار سیفید تمییز بیر سیر ناشیت، نر روا ه خا ه میشدا بقلیه زمسیتان و تابسیتان نر چهیار فصیظ سیال همی

مواقییع سییرما یییک چکمیید نسییت نوز  یییز میی  پوشییید کییه تیید  حیییفش را از سییرما محاف ییت کنییدا کسیی   هییار 

خورنن ) غذای چاشت ( بقله را  دید  بونا  اه  شوخ  میکرن د غذاخورنن بقلیه مثیظ نییدن  شیخوار اسیپ 

  .شوناستا ا ر کس   شخوار کرنن اسپ را ببیند پانشا  می

 

توت و به بزر ساالن  صوار نر بدل غله قرض میدان و نر وخیت تیرمیا  میرفیت  ها او  اه  به مکتب بچه

رن ) غله( را جمع میکرنا از همید طری  امیرار معیاش میکیرنا نسیتش بیه سیوی کسی  نراز  بیون بیا همیان 

  .کار و کاسب  چرد ز د   را م  چرخا دا کس  هم او را ازیت  م  کرن، چون خونش مرن ب  رزار بون

 

  که بقله مشغول کار و کاسب  خونش بیون اجیار  پیوت  پرناخیت  میکیرنا نکیان میال یکی  از افیران نر نکا 

مخیر قریه ن  مرغان بنا  قریه نار میرزاجان بونا میرزاجان هم زیان مال و ملک ناشت، نر بازار کوچیک 

  .و یک با  سرای ناشت (کاف )ر وقت شغنان چندید با  نکان یک کافه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حسینی حسنیار شغنانی                                                     16                                     شغنان سیماینشرات  دراها
 

 

 پهلوان یوسف بیک

 

یوسف بیک معروف به پهلوان مرن قوی هیکظ با چشمان رب  مایظ به سبز، سییمای نرشیت مرنا یه و میوی  

بور، با قد بلند کاج  و بازوان قوی ، خوش طبع و نر عید حال مهربان و شیجیع و سیخاوتمند و بیا  یاموا 

نیید  میشیدا وی بیرانر کهتیر حیاج  چقیان بیونا بونا نر یک کال  تما  اوصاف یک ا سان خیو  نر پهلیوان 

وی زینییت ررای محافییظ  ییوروزی نر شییغنان بییونا خییون مییرن سییوارکار و هییم کشییت   یییر خییو  بییونا چییه نر 

رقابت کشت  و چه نر رقابتهای بزکش  او یک  از حکمان قابظ قبول برای همه بونا چون نر میدان مرنا یه 

  .قناوت عداال ه او ترنید  داشتوار و عانال ه قناوت میکرنا هیچ کس نر 

 

از عییداتت و قنییاوت کییه بگییذریم بییر میگییرنیم بییه شییجاعت پهلییوانا نر سییاتهای قبییظ ازییید تحییوالت اخیییر و 

جنگهای ناخل  تاجران شغنان مواش  )  وسفند و بیز( را بیرای فیروختد بیه کابیظ میبرن ید و بیرای قصیابان 

ازیید میدرک مایحتیاج و میوان میورن  یرورت میرن  را وارن ر جا بفروش میرسیا د د و بیا پیول بدسیت رمید  

میکرن دا پهلوان یوسف بیک هم کاری تجارت میکرنا تما  تاجران شیغنان ماییظ بون ید کیه بیا پهلیوان همیرا  

شو د، هر ا  نزنان نر مسیر را  بر  له ناران حمله کننید پهلیوان بیا متا یت بیه تنهیای  مثیظ ن  میرن مقاومیت 

هیم بیونا  لیه ماتیداران هیچگیا  میورن نسیتبرن رهز یان قیرار  گرفیتا هرچنید نر ر وقیت میکندا همیید طیور 

  .راهها مصئون بون د وت  نر شمات  هما وقت  یز اتفاقات زیان از رهز   رد نان  بون د

 

 وازی حاتم طای  میگفتنیدا هرباریکیه نر زمسیتان بیه فییم ربیان میرفیت نر  مهمانپهلوان را نر سخاوت و 

ه هییای شیغنان تییا فییم ربییان بیه هیییچ ییک از همراهیان اجییاز   مییدان کییه پیول جییای و چیای و  ییان سیرای خا ی

پرناخت کنند، او از جیب خون پول همه را پرناخت میکرنا سخاوت ب  حد و مرز مفلس  را بار می  رورنا 

ا  باختیه سات  پهلیوان  را ماییه شیغنان مفلیس شید  بیون وتی  همیت واال و بلنیدش نرخشیند   خیون ر نر میان

  .بون

 

 ۱۳۵۵پهلیییوان میییرن بیییا  یییاموا بیییون، از  یییاموا هموطنیییا ش نر تمیییا  حیییاالت جا ا یییه نفیییاع میکیییرنا سیییال 

خورشیدی عالقه نار شغنان ز   را از شوهرش جدا کرن ییا اینکیه زن طیالق  رفیت نرسیت  مییدا ما  یبم 

ر مقابیظ بی  عیداتت  مقاومیت کال  نر جای م  ت،د که بنا   یاموا ییان میشیونا ییک میرن بیا  یاموا چگو یه ن

میکندا عالقه نار زن را به عقد برانرش م  رورنا ناستان توسط امیربیک وفای  بگوش پهلوان میرسیدا بیه 

 وش عالقه نار میرسا ند که پهلوان یوسف بیک تصمیم  رفته کیه زن را از بیرانر عالقیه نار بگییرن چیون 

م میگیرن که برانر را با ز ش توسط هواپیما بیه فییم نر ازنواج ر ایت زن  رفته  شد ا عالقه نار تصمی

ربان روان کندا پهلوان همرا  با معلم وفیای  خیون را بیه فرون یا  ) نشیت خوسیت ( میرسیا ندا قیرار اسیت کیه 

هواپیما پرواز کند برانر عالقه نار هم نر میان مسافران نید  میشونا پهلوان و معلم وفیای  نر مقابیظ عالقیه 

و برانرش ایستان شد  میگفتند که اجاز  برنن زن را  میدهندا عالقیه نار نر اول میخواسیت  ) ر یس منطقه(

 سیت کیه ر هیا را توااز مقا  نوتت  استفان  کند و ما ع شون نید که  شد، کمال  رمش را اختیار  میون، بیا ر هیم 

ه عالقیه نار قطعیا جیوا  از عزمشان منصرف سازنا باالخر  ناستان با مداخله پیلوت پاییان یافیتا پیلیوت بی

منف  نان که حا ر  یست مسافر را نر حاتیکه اهات  اجاز   میدهند اجاز  سوار شیدن بیه هواپیمیا بدهیدا زن 

  .را از  زن عالقه نار و برانرش  رفتند و برانر ر یس منطقه به تنهای  با ن یای خجاتت سوار هواپیما شد
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پایان عمر قهرما ان هموار  همرا  با تراژنی پایان م  یابیدا قهرمیان عزییز نییار میا  ییز بیا سر وشیت شیبیه 

سییایر قهرما ییان نر غربییت بییا ن یییای  از  ا فتییه و هییزاران ررزو نر  ذشییتا پهلییوان نر سیینید میا ییه رهنیی" 

شون و برخ  مسئله  اج حقان چمسافرت کرن، برخ  میگفتند قصد سفر حج ناشت میخواست مثظ برانرش 

را سان  تر میخوا د د فقط میخواست برون هرات پسرش  یوروز بییک ) بعیدا شیهید شید( را ببینیدا هرچیه کیه 

نر نل ناشت خدا میدا ست شخ  خونش عاز  هرات شد و نر هما جا نر غربت ناع  اجظ را تبیک  فیت 

 و به ابدیت پیوستا یانش  رام  بانا

 

 انامه نارنااااااا

 

 

 یاری خون را نریغ  ه  مون  ممنون ساز دا ها یاناشت دستان تقا ا میشون نر تکمیظ ایاز نو


