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اداره نشرات سیمای شغنان

یے ڎر مملکت اند ،یے وخت اند ُڤڎج نه ُڤڎج یے َځ ِل ِکک َ
غڅ ڤِڅ ،وم نۈم گلدے
الکس ڤ ج ً  ،دے جهًًا ےدے
وم ےندېن لپ خشروی طالیے
یا کږک غونجېن ِفڅ.
گلًًًًدے الکس حے قریغ ےا
بازے چ یدےوے لپ ژیو جا.
تر جنگهل ځغن دئد ےا گلېن
یڤدےو ےا مېدۈنکېن ےرد ښًًًًًًًههرکېن دئم تے ژئښًًًًًًًتاوے مس خو جۈن دے گه
ژیوجا.
یے مېݑ یه ترۈ-ترم ژئښتاو ےند ڤ َد ےا خو هۈندے بنئسا ،چاسا ےدے یے جایے
عجیب ےا غریب اند تنهایݑ
تر جنگهل درون رېڎج.
دم جنگهل اند چاست ادے یم
اند یے ځللک ات خشروی
چید .دے چید اندېن ارهی
یورښ زندگے چوږج .ات ید
گلدے الکس نه فهمت ادے ید
چید یورښ ېن اند؛ ییو فُدج خدیرِ ،یگه ِمڎېنینج ات ید یگه فشتیر .اس قضا ،دے
چید دِڤے یېت ڤ ُڎج؛ ات ید گلدے الکس دِڤے څېمک ڤه یے ترېد چوښت کو یے
چهی یست-آ-نی؟ ات ترم یے چهیݑ نه نِمئید .دے جهت دهڎ یورښ ېن ېن اره ڤیر
تر سیلے تیڅت .دهڎ یورښ ېن ین ارهی رکېبے یند باجېن بېښچوږج خو لهکېن
چوږج مېز تے ادے تا دېڤ یتاو ارد شتا سۈد.

سرورشاه ارکان

2

اداره نشرات سیمای شغنان

شچ دے مزه چیښتاو دېرے کښت.
ید باج دس ُخب بۈی ڎېد ادے دم گلدے الکس ارد ِ
دڎے از وم غله رکېبے یند ،دے خدیر یورښ بهښ تے ،دوسݑے خو پے زڤ ڎاد،
ات یو باج وم ارد لپ کشے چود.
یه اس دم مابینےرکېبے یند ،دے مېڎېنینج یورښ بهښ تے مس دوسݑ خو پے
زڤ ڎاد ،ات یو باج فا وم ارد لپ شتایے چود.
ات اس دم ځ ِلک رکېبے یند ،دے فشتیر یورښ بهښ تے ،دۈندک باجے ڎاد خو
پے زڤ ات وم ارد خوش یت،
دے جهت نه دس کش فُد ات
نه دس شتا .دڎے دے فشتیر
یورښ باج فُکݑ خود.

ید گلدے الکس ترۈ ترمے چوښت ات وم څېم ڎاد اره چوکے تے ،وم دل ڤ ُد وم سر
غله چوکے تے ،دے خدیر
یورښ اند ،نیݑت ،اما یه
چوکے وم ارد خښ ات بے
رۈتے چود .دڎ ست ،وم
مابینے چوکے تے ،دے
مېڎېنینج یورښ اند ،چے
نیست ڤد ،ات یه مس لپ
نهرمے وم ارد چود.
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یه یا تر دم َځ ِلک چوکے خېز ،دے فشتیر یورښ ےند ،خو دم تے ناسا .ید چوکے
وم ےرد قاییل ےا برۈا ڤد .ید
َ
غڅ نو دم چوکے تے ناسا
ےته ید غرهسا ڤرښا.

ےِک دے وخا ےند ،ےته گلدے الکس لپ ماا ےا مافه ڤَد ،یه سا تر دېڤ یورښ
ېن کوته .ترېدېن ےرئی بیرېج
ڤد; ییو غله بیرېج  ،دے خدیر
یورښ اندِ ،یگه مابینے بیرېج،
دے مېڎېنینج یورښ اند ات یگه
ځ ِلک بیرېج ،دے فشتیر یورښ
اند.
ید گلدے الکس دے خدیر
یورښ بیرېج تے یے خو چے
پهلے چود ،ات وم ارد بے
رۈتے چود ،وم کهل لپ رق ڤد.
یه دے مېڎېنینج یورښ بیرېج تے یے خو چے پهلے چود ،ید مس وم ارد بے
رۈتے چود ،وم پاڎېن ېن لپ رق ڤد.
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ات یه دے فشتیر یورښ بیرېج تے یے خو چے پهلے چود ،ات وم ارد لپ قاییل
ات به رۈت ڤد .دڎے بشهندݑ خو
دراز تیژد خو فرښستے خوږم وم
یاڎ.

وختای ادے گلدے الکسے فرښستے خوږم یاد ،دهڎ یورښ ېن ېن اس خو سیلے
ِمس پس تر چید یت ،خو تېزݑ ېن
دېد تر آشپزخۈنه ادے خو باج ته
شچ خېن.
ِ
ید خدیر یورښ چوښتے ار دم خو
رکېبے خو سراوازے بلندݑے
لۈد ":هر چهی څه یے مو باج مزه
چوښچ!"
ید مېڎېنینج یورښ چوښتے ار دم
خو رکېبے خو واسطه یݑے لۈد":
هر چهی څه یے مو باج مزه مس چوښچ!"
ات ید فشتیر یورښ مس چوښتے ار خو رکېبے خو ڎاد درو نیود ،دڎے شفقک
کنۈن تے لۈد ":هر چهی څه یے مو باج مزه چوښچ ات فکݑے دے خوږج !"
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دهڎ یورښ ېن ېن چوښت خو چوکے ین ات ید خدیر یورښے بۈی تے فهمت ادے
هر چهی څه وے چوکے تے
نوسچ .دڎے ڤا خښݑ لۈد ":هر
چهی څه مو چوکے تے نوسچ!"
ات ید مېڎېنینج یورښے لۈد ":هر
چهی څه مو چوکے تے مس
نوسچ!"
ات ید فشتیر یورښک یېد اندے تو
ڤا درو نیود ڎاد خو لۈدے ":هر
چهی څه مو چوکے تے نوسچ خو
دمے تکه-تکه چوږج!"
دهڎ یورښ ېن ېن دېد تر خو کوته ،ات ید خدیر یورښے لۈد ":هر چهی څه مو
بیرېج تے ښاڤج!"
ات ید مېڎېنینج یورښے لۈد ":هر چهی څه مو بیرېج تے مس ښاڤج!"
ات ید فشتیر یورښک وعغه بَف تے یے لۈد ":هر چهی څه مو بیرېج تے ښاڤج؛
یے وو ،چسېت یه غڅ غل ښئڤځ!"
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ات اِک دِندئت ،گلدے الکس اگه ست ،دېڤ یورښ ېنے دے وینت ،دلکفے زےر سا
خو کوته تاق ڤه زبد تر ڤج خو
تېزݑ رڅاسا .و ها ېن دم ےند ،ےا
ییۈن گه یے قهرځ چود خو تا که
دم ها ېن ےند ېن جۈن څه ڤجد ،ژئښته
ژئښتے یے تر خو چید خو فرئها
ےا دگه تر دېڤ یورښ ېن چید ِهرے
قریب نه سا.

سڅ
صورتېن ېن :ےزۈد ےند زےښچ ِ
غلݑ ِمس یسا.......
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