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 ُخږنۈنے داستۈنېن

 

 

 ت دولتی رخشۈنه

 

 

 ی حسنیار شغنانینینِِڤشیج: حس

 

 

 ۲۰۱۹اکتوبر  ۲۵

 

 

 وېڤن اس ېښهر وېڤن تاید. ېت الم قتیریلهکچود خو صد آه  گے ښهرخو باب  ېن نه داد ات نهن ۈرخش

لپ به ناموس چارک ڤد. یو تیار ڤد خو  خۈنښهر چه پرجیڤد ڤد. ظریف  وېڤن اس ې وېڤپرچوڤد ات 

ے م یۈات خاله نسیمه گهپ مد خۈنارد جای نه ڤد. ظریف  ئدڎ جۈنید ات افسوس ڎ جۈنن خو ېوطن اڤ

 مٲشن تېسڎ   مٲشد. ېر ݑیے چیز ےم بٲ مٲشوطن،  ےن چود بې مٲشپرچوڤد،  ېن وطن مٲشد د ڤ  ا  -ک

م. ٲ و ات غول خو رڅاستېڎم خو زادگاه لهکچود پے ٲم لهکچود. ناصرخسرو جناوٲکهل تیر ات خو ښهر

اند یے گهپ ڤد فک وخت تکرار وے چود:  خۈنلپ ڤد. ظریف  ڎغهر وېڤن دے انجوڤد ې خو ښهر نوم

م ا   وېڤنے بنئست. مو بخت ات مواقبال مو ښهر درون ڤد ۈت نوجوینے ۈت خو جویم خو کودکے ا  زو  "

 ."نېمو نهو ڎن خو یے پیېن ناگ ڤریېداس مو ی م، بعدا   یرخو تویدباد ژیر پے ڎ

 

 وېڤڤد، یه  ېنسر گرانبها نگ وېڤ رخشۈنهند. ۈد ېنن یے رزۈات خاله نسیمه ند اس دارجه خۈنظریف 

  .درون غهڅک څېم وېڤسر ات  ےتاج

 

د. بلند ڎږځ یائفر څېمژاو وم تر  ادے  جڎاڎعاشق ست. عشق دس وم پ س کیل ات  نزده ساله ڤدۈش رخشۈنه

غله چارک اند جناو. دوس هوا بلند وے ف سک هر  ه. وے صداڎست غ  ب   تئرغونج ات تئر ڤروږ، سفیدقهد، 

 گهپ دېڤڅه تیزد.  پۈندش ڤے دولت تو تیر ود اس مو خلۈڤڅه ربیزد  ڎتیر پا ڎیے چے نه خهفڅت. زمه

وۈنےچید نست.  ےدار وے چ م عیبٲ ېنن اڤېن کارې  ازم نه څۈندد چسے ۈاز څۈندیے بهار.  ݑخب ج 

کو ے د. خو داد ات نهن اند یېڅ ته خو نه ڤرېیے سال ،ڎر ښهر څه یاایم قشالق بچه. قشالق بچه نو ے لۈڤ

غېڤ درون آب سد،  وېڤ لۈڤېنڅه  جۈن ته مس دولت ېنند. یخځنے وگه یخ وڎ ېنیے پڅ ات یست

 .ېنن مس وے نوم تیر قسم خهرۈهمسایگ
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رد. ا ج تر دانشگاه تیداوڎېته مس مکتب ښاید، یے سالگه غل ر رخشۈنه. ېنیے ت )گ رست(رستته گ   ېنسال

د. ۈآخر نه س ݑاچد ات یم سال ته ښا ۈست. قرن تیار سېگه دراز دڤڎره یے سال یے قرن دا رخشۈنه

 .دره تر سال تیار س   رخشۈنهه اس کڅار زبئتاو دیرے کښت، ات ڎنج ارد تر گرۈمږز

 

دے یت وم مکتب پرا ڤه ته نږجیست. یه ته مس اس پهلے ند تیر. اس درس ۈمکتب مس دولت پ رخشۈنه

دولت څه نه  ےݑېد. وم مۈر نه سېخو اس وے چیښتاو ته سۈخب تیر تا تگاڤ وے چاست. دوند ته چاست ل

ت ېند ات دولت څه نه وڎتر چیدهج یا رخشۈنه. ےیے چیز خو اند بنئسچ لۈ خو تښېت دس وم ارد دڤېنو

 .مالل څه ېناڤد وم تهت خو ښهر ۈند مالل سۈد

 

خو راز دل  ڎمت دېدولت ور مېݑد یے ېڎست. ڤهرند ښرمنده ناک مس ن  ۈخو سن ات سال ارد د رخشۈنه

ن اند سپن   ېننۈتمه مے دوره جو "د:لۈڤارد  ېنم ته خو رزۈد. خاله نسیمه ند یے گهپ مدلۈڤرد ے و ݑرق

د ات یو لۈڤرد ے و هوم دل اند. اگد چیز لۈڤره مس نه فارت دولت ارد  رخشۈنه "ن غهڅک.ات پوالد   څېم

 ش نست بعد چیر کښت؟ود یه وے ارد خلۈڤوم ارد څه 

 

نگه به مزه دے. ژیوجښ اند شراب خاصیت ۈمت دېڅه څر څۈندت دسگه بیدے. ژیوجښ هرېنلهک م

څ ېنتیر څڤ م چیدعدے وے جینگه وم مستے لپ دے. عسل دونجهت به مزه ۈد دۈه دے څه سېنک څۈندهر

ت فکر ته ېندولت څه و ڎهرپی رخشۈنه. ېنڎهڎب زېپهلے پس پهلے  ڎش، گل ات شوېنوش ات نید. ڎش ېن

 .درون سرخوشبخت غهڅ ېنغهڅت کښ

 

د ېڎرت . یه چ  ڎفک وے جهت پیچک تر می ېن، ښهر غهڅېنته فک دولت فهم ېنت غهڅښېره دڤ رخشۈنه

م عڅه ڤد جند قوت وم  څۈندات هر  مېݑ.  یے ېنمصراشراف ږنک ېندگر غهڅ ڎیو یوسف ات یه زلیخا مه

ڤیت ېپر "راڤد. دولت مس اس درس یت ، یه خو دل صد دل چود خو لودے:تیر و   پۈندچود خو دولت 

 ."مقبولک  سالم "روسے تیر: "ک.ېکراسفچ

 

ن ۈخو یے بارد ۈل ݑیے ت، پس دن س  ۈت، وے تنه شاش ریزدولت اند وے موی تنه وے تیر شغ س  

ت، فلت ݑته وے جای اند پے دولت نی رخشۈنهاند اته  مېݑاد. اس وم ڎاالو  ېنکهل تیر وے ڤود خو ېنیزژ

تیر  پۈند دکښت خو بعد یه ته خو سلۈمښت، یو ته مس ک   سلۈمد یه ته ڎد. یو ته یاڎته ادے څه وخت ته یو یا

 .دم ارد غنیمت ڤ  مس و   سلۈمکو یے قاق ے ند تیر.  یوتیزد ات یو خ

 

ته مازد بعد ته  کښتے یک ات یے  مېݑخمهند خو چود. هر یک میزداو مس ا  ے کښت نیه تر مکتب قاغز  

 ".= عشق رخشۈنهدولت + " :شتڤ  وم تیر ن  

 

ے ته ڎن البوم جای کښت. یے پیته مازد قراراس خو تهت ته ار یے قاغز  کښتے یک ات یے مېݑهر 

ت فهمچاز، بلند قهد ی یجناو خوشروه ته خو ڎ، فهمچاز، غ  یجناو مغرور، خوشروی د ید ڎخوقتیر چرت 

 ښت!!ت غونج څه ک  دراز غونج غهڅ خورد ښکیرت، مو جناو زیرد فل خ ک  
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وم  ېنن وم غونجڅ  س   )غلله( ښهر اند غله رخشۈنهد، بلند قهد فهمچاز. ېمس دولت مغوند سف رخشۈنه

فدا  جۈنخو  ېنانقالب اڤ ېنانقالبے، تیار ݑریا ڤرثت چوږج. وم تهت رفیق مراد، ات نهن څ ڤه ک  ېېنسیڤد

 .( ڤد هنوم سویتا ) سویتالن ېنرز ېنوم تهت ته اس خو جای تیر اندیزد. ستال ېننوم څه انجهڤ ېن. ستالېنکن

 

نوم تیر. وم نهن ارد وروسے  ېنرز ېن، ستالهنو اس نهن ست ات وم تهت وم نوم چود سویتالن رخشۈنه

 رخشۈنهجا ته خو  ش دے. فکوخ رخشۈنهقیود، وم ارد مس  رخشۈنهوم  ش نه ڤد. وم نهنونوم سویتا خ

 .ېنته تر مکتب دوند وم فهم هد، سویتالنلۈڤ

 

ج تر مکتب تیار ڎېداو. یے سالگه ر) دۈنشگاه( دېتېتهوس. وم هوس تر دولت یونیڤرس   ݑند ییو رخشۈنه

"  :جتڎښ ےنست. اس خو مومند لپ ۈج، یے سال دېڎنے خوقتیر نقلے کښت. یے سالگه رۈچیداو. ییگ

 ."ماه درآمد برآمد

 

ن وم ارد څه لود ادے یه اس ۈبعدے امتح ېن مېݑوم انجوڤد. وم  ېن تېتساله ڤد تر یونیڤرس   ۱۷ رخشۈنه

ته حساب کښت، څه وخت جلدے درس  ېن مېݑیاد. ه م وم نږوم رښهب خو ےشون نږجهد، اس خۈامتح

تاو وم ېند. دولت وېڎارد پے وم اند  پۈندد ات دولت ته مس ۈتر درس س مېݑته هر  رخشۈنه. ۈدشروع س

زهره نه  ݑچاید. ڎدے تر وے گهپ یزهره  ه یےت ات کېنته وے و مېݑځ ېنارد یے جشن. هفته ند پ

تیر پۈند ےاند دولت مېݑاس وم  رخشۈنهد ادے یو فهمت یه وے ژیوج. لۈڤرد یے چیز ے و ڎیے پی. کښت

ت قشالق بچگله ره یه ڎاد ادے دولت قشالق غ  ڎرت مس بهس چود. یه چ  ت دگه خو غونج کت چید ېنڅه و

 .ستش ن  وند خۈت غونج غهڅ دک  

 

ت تېک وم یونیڤرس  ا ېنیے ند درس تیار چود. دولت یے سال پرا درس تیار چود، و بیست سالگے رخشۈنه

 مېݑنی یے  مېݑیست ادے یے  ڎېند غل ام رخشۈنهید. ڎتر کار زاښت. یو شچ یم اند استاد درس ته  ݑاند

داو ادے لۈڤرد ے اد وڎوے. وم سالگه مس وم زهره کمے چود، نه ڤهر ےنت ادے ژیوجۈته وے ارد فهم

 ېن نمره قتیر تیارچود. وم ےمس درس عال رخشۈنهات زار. یے سالگه مس نږجهد ات  نېو  ڎیه وے جهت 

 ید.ڎک وم دیپارتمنت اند تر کار زاښت. یه مس شچ استاد درس ته امس 

 

 ت، وم قصرادے یه خو خیال اند خون س  ۈرېاد، وم دنیا وڎتاره چ ک  رخشۈنهیے سهرکے دنیا  مېݑیے  

 ېنستڎمه . وم رهنگ زبد، وم نۈ یت تر دیپارتمنت وم میز تیر یے جئت مېݑرد څه میزد سیل وم یاد. یے 

ک وے یه خو خیال اچود،  ےتېزاښت ییے مه نۈ ت. جئتن س  ۈښونے ره روېعرق وم پ ځ چود،ېسست ېن

ښ د ادے وے تهت وے ے ېناند خو شاهزاده څه لود وے ند سور، وم مس تر سور جئت چوږج. اس بلد
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نگه ۈارم ٲم نخو پڅ سور څه و   :"جلۈڤ ېن ید. وے نهن ات تهتڎرد ے ته و ېنمجبور چوږج وے خاله رز

  "اند نست. مٲش

 

ته  مېݑنی یے  مېݑتیار ڤد. فهمتے یے  ݑهپ ښداو ارد دایمگند نو گهپ نه ڤد. یه دسگه ۈرد ید د رخشۈنه

 .تېناس یے چے ښ

 

ت، س   ېنڎت. یوښک پے غهرلپ س   ڎهرغارد یوښک حلقه حلقه درو نئږد ست. وم  ېنڅېم رخشۈنه

اد، ڎ. تقدیر اردے تن لۈڤېنیاتے خو چود. ید کورے گرے ، مردم ته چیز حتئد ڤد ات اڎبروچک چے 

 ."" دگر دگر ات جگر جگر :جلۈڤ ېناد. قدیم مردمڎقناعت خو  ےݑخوب

 

پنوید، خو نهن  ےت، خو نو خشرو پوښاکېنڎڅے خو گرېنپرا ست تر آرایشگاه نو اند مېݑسور  رخشۈنه

 څېمک خو چوښت تف تفے خورد چود ادے ېنازم تر ید ات ۈ، خبے ازچود خو تر مهک ےېنقیمتے سفڅ

د، یه ش ڤ  ود. یه مس وے خشے اند خش ڤ  ولپ خ مېݑخو مهکښت. څه چسے لو خو سور وم اند. دولت وم 

 .رقاصے چود ےجۈنج اس دل ات ڎتیار نه سوے تا سور مېݑد. وم رمست ڤ   ݑبے شراب

 

د. یے ېره دگر ښهر ات دانشگاه ادے دولت یم اند څه ڤد تنگے کښت، یے جا ره جای خورد نه ڤر رخشۈنه

ښهر. وم تهت ات نهن وم چارچید زقښ  بنهنے زاښت خو تر خو داد ات با تهفته نږجید ات خو تهت ا

تهت ات  وم چود چار کښت. خو ېنمجبور ېن تیزدے چار کن. تیرآخر وم تهت ات نهن لۈڤېنته  ݑاند. دوند

 ېنمیزد، خو ب کښتے یک سورات یه ڤا قاغزن  اند وم مېݑنهن گهپے زاښت تر چار چید راضے ست. وم 

نڤشت:  ےڎد دئن قتیر پتۈندڎخو  ےزاښت وے پوښک ےد ازم تر وم چوښت قلمۈتیر وم ربود خبے از

م ات ن ا  . چار ته ک  ېنڎهڎم نر ته چار مو ۈم ات اگه راست څه لا   نر ته چار ک  ر مو سور. ن  ن   جۈن دولت"

 ."ند رښنایے کنےۈک مے ته تو دېند. یم مو دل تارۈمو دل اند ات تو. مو دل اند ات تو د

 

ره لو خو  رخشۈنهځ سال نږجید اس دولت ږن ڤید. ات ېنیس ات پڎمس ښڅ مغوند نږجیست. یے  ےعمر

ات  ېنند سال اند تر خو تهت ات نهن ژیوگے ښهر. ښهر وم کودکے وے کوچه ۈدے د رخشۈنهبیار ڤد. 

یے  تر مکتب څه ست، ڎڅه ژئښت، یکم پی ݑیاجوڎاردے پا ېنارد څه نږجید. ښهر ادے وے باغ ېنزبادک

فهمت ات نه عاشقے، غهڅ ات  ےد. نه عشقڅه ڤ   وم رد کس موشد. دنیا ڤ  چے غم ات یے چیز د قت څه نه 

تر یے جای نه ست. څڤار سال تر پرا وم نهن ات یے سال مس  ڎڤد. پانزده سال اند یے پی ݑییوه وم ارد ڎغ

ارد  ېند. دوستېزار ر ےاے جناو ییوجڎاد. اس خو چار مس جدا ست. خڎبعد وم تهت مس خو عمر وم ارد 

 . ېننڤش وم ارد ڎښڅت، اس دولت ات وے زندگے وے کار ات بار ته مس وهېد ات ازم ته پۈشت ازڤ  ته ن  

 

ندکے خو فرئپت. شچ ۈخو ڤرود، پے سر تیر سل ݑزندگے خچ خچک تیزد. دولت پانزده سال اند لپ تیز

سر با دو گوښ تاقه،  رخشۈنهمس مکتب ښاییج.  ېنتاریخ دیپارتمنت مدیر. وے رزات  دولت داکترعلوم

ج ڎد، وے نوم وم ارد سولۈڤوم ته دولت  ےمۈند. هفت اندۈغز اند دولت دعدرس ات چید. وم وښ ات وم م

 .ورد
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زاښت وم  ےچ. خط تیر نڤشیج سراغه نست. وم خطݑاس درس یت ادے خط وم ارد ی مېݑیے  رخشۈنه

خرافاتے مس نست ات وم زئښتاو  رخشۈنهاد. وم دل ارد گهښت هرچیز څه گنده خبر. ڎغ څ   ݑخورد ڎزار

 ے خوتیر چود خطیے ځ چود، تهه ېستست ست، وم تنه مس س  س   ېن ېنستڎد، وم ۈج دے تس څه سېنقتیر پ

ت یا چدوم وم قتیر شوخے چوږج، ېنت چود خو درو ښئید ست، باور نه چود وم به خیال خطا ته وېی

ن. ۈج ار بیمارستڎقتیر تصادف چوږج خښ زهر سو ېنوم ارد ادے داکتر دولت بیک ماش ېننڤشچ

ښڅتے، یه ېے خو آښنا رمزیه ره قیود پݑ. تیزتیزد پۈنداد. لو خو یاڅ تیر ته ڎاند یاڅ  جۈناند وم  رخشۈنه

 .د. قسمت قتیر چیر کنےۈهم نه سعج. آب ریخته ته جڎه سوثد راست دسگه حادۈمس وم ارد ل

 

و ڎفهمت.  ݑرهنگ نږجهد یه ته خبوم تیر څ   ېنمېݑو ڎید. ڎنیت چود هر رهنگ ڤد دولت تیر خو  رخشۈنه

 ج. لۈڤنه  ېنج ات وم اردڎست نږجیئخو فرئپت. یت ادے اس وے تصادف یے م ےزېبعد تر دولت خ مېݑ

 

دولت ارد  ېنتر پیرای مېݑو ڎن. ۈات راست پے بیمارست خۈنچ اند ݑتا ېنڅېمئد، پیڅ خیر، ڎکلهخچ یے و

وم درون اند څه  ځ، مهغ چفرښ ف یکد. وے ۈنه س ڎپاے ارد نست. دگرگه ته چ دب س  خ   ج ادےڎاڎجواب 

ست. چهی شچ یے چے، چهے یے ڎم ېناد دگرڎ ،ست اند نښتویدڎوے زندگے اس وے  ج.ڎخیرم س  فک ت  

 ت تو. ېنست انجیڤد خو سڎیے تو ے ڎڅه  پۈندتگاڤ اس  ڎچے سراق کښت، هرتهن خو قتے پرسیم. یے پی

 

م زاښت خو تاید. و ےېنارد نست خو زریات دب س  دندیر وے ږن فهمت یو خ  ۈد. یڎنه یا ݑهبدبختے ته تاق

ی یاد ات څه لودے ید ته تو چاست ید تو قوم ید تو کهند. چارکک بیچاره ماڎږن وے تهت وے رد څه 

  .دېسنگاڤ تیر ر

 

ن اس وے تیر هی کښت، یے چهی نست دهم وئښچن ، یے چهی نست ادے چنگ  ے ج رق چېدولت ار بیر

فیل فیل تر دڤے خیره  ݑجنچئکت. رحم   یدے یے قرت ښڅ ار وے نای ییے چه یهت، کېنڎپهلے وے گر

ر دڤے تمس اس فلتاو  ېن ېنڅېمت. وے ېنڎگروے پهلے  ڎد ادے ناگن یے پیڎیڎدڤے  سته ا یکو چه

م ات کهند اگه ڎم وے یاد. کهند خوڎاڤد خوڎماتے ب سا ېن ېنڅېم. وے ېنٲوت سېتا ته ی ېنفڅڎپرماد، تا ب

ت چود ېنیم در ی ےېنڅېمز کښت. دوند خوتیر تهه چود خو ز و  وے پیڅ ارد وڅت و   ݑهرچیزڅه ته مالیم

 ےتېاد یڎست ڎ ےېنڅېمت خو ېنبزور س ےستڎید. خو ڎست ڎیے ږنک وے کهل تیر وریڤځ وے پیڅ ارد 

. خو رخشۈنهت چود، جوښتے ېے دوس یېنڅېمید. خو ڎست ڎد قهد کخای غل وے پیڅ ارد نچود یے بل

وے ترغوږ  ڎپی ےیمت. مڎب ېنڅېمیے خو  م ات تهب مو کښت. ڤاا  ارد باور نه کښت. یست بیمار ېنڅېم

ت خو ېندوس خو جنب ڎپی ےم "!جۈن دولت !دولت !دولت :"څه وے نوم انجیڤد ات قیود یت هر تهن

که متل ادے ے د. یۈغل وے کهل تیر وریڤځ ات غریوست ن رخشۈنهت چود چوښتے ېی ݑفراخ ےېنڅېم

نه نۈرخ رخشش "ے خوتیر چود لودے:یند قوت وی اند ڤد تهه ۈبارښ کښت. د خۈنو دیده وم اند ڎاس 

م ا  زم الیق تو محبت نست. و  ا  زو   رخشۈنه "اد:ڎم ۈدو ݑج ات دولت خوبڎاڎغل جواب نه  رخشۈنه "تویتا؟

 "م؟ا   لۈڤز تو رد ېم چا   ز اند فهمېم تو خا  زم کورے، و  ا  زېز اند ښرمنده، تو خېتو خ

 



 

شغنان سیمایره نشرات ااد                                             6                                        حسینی حسنیار شغنانی 
 

! م دوست نست نه؟ مه رنئسٲ مٲشن جۈ دولت "قتیر زدود خو لودے: ېنخو ب ےېنیوښک وے  رخشۈنه

 ."دوست آن باشد که در تنگی بگیرد دست دوست

 

ارد حلقه  ېنڅېمدے، یوښک وے ۈت خو نه لد س  لۈڤز څه چے ېپیڅ چوښت هرچ رخشۈنهدولت دراز تر 

 .زدود یے زهرخند خو قرار ےېنت خو یوښکېنڎگر ےاد، خو پیڅڎ

 

 ".ن خو پاسپورت مورد دهک لپ درکارجۈ دولت"د: ۈل رخشۈنهگه ېیے هفته نږجید ات یے ڤ

 

یاد خو ڤودے ربودے تر تاق،  ېننهن مو پاسپورت طالق زئښت اڤ ېنمو زریات مېݑوم  لۈدے:" دولت

نے تو م. هر چیر وم قتیر څه ک  ا   ن، وز شچ پاسپورت څه ک  ن ستدرکاررد شچ یه ته. مو ےیے ښکر ناگ ڤر

 ".دل

 

تو از اول درکم میکردی شاید امروز نه من به  راگ !من ےنجۈ دولت !نجۈ دولت ےالۈدے:"  رخشۈنه

 ".البوم نگاه کن نیحالت که هستی. حاال به ا نیحال میبودم و نه تو در نیا

 

. آخرون ے یکیے قاغزن کښتق اند هاد، هر ورڎ ےقهت چود ورېیے البوم دولت پراندیر ی رخشۈنه

ن ن ر ته چار کنم ات مو دل اند ات تو جۈ خو چار چید وم تیر نڤیشچ: " دولتپرا اس  ے کهی ے یککښت

 ."م توندا  زنے. و  ک   ےښنایند رۈک مے ته تو دېند. یم مو دل تارۈد

 

تر " خانه عقد  ٲو ٲم منے ته سکه یت ادے مو دل ته رښنایے څه کښت. ښ  یے ، مېݑه یے کنر  دولت جۈن

 .باید فهم ݑدے چیزارد. خوبیښڅ مو ېنکاح". مه پ

 

 .څېنج هر رهنگ ات نیوڎاڎخو  ےشن ات فسونېو ساعت بعد یت ادے فڎ رخشۈنه

 

همه سال در  ېنمرا تبریک کن که امروز عروسی من است. امروز عروس کسی میشوم که ا دولت جۈن"

 ".من و تو زن و شوهر قانونی هستیم دولت جۈنفراقش میسوختم. 

 

ست ڎکه باور کښت. یو خو  اباښچ. اس ےید، لو خو زڤڎدولت فیل فیل تر وم چاست ات قرار، گهپ ته نه 

 .د درکار نستراس خوتے زاښچ، یے چے 

 

 .ره درکار رخشۈنهدولت فکرات چرت فک خطا ڤد، اگر یے چے رد گه درکار څه نه ڤد، 

 

چ ښهر ه  م نه چود!!. ۈشے دراز دووخ وېڤچود ات افسوس  ےسالگه یکجا زندگ څۈندت دولت ی رخشۈنه

فایده،  ےڅه چود ب ےمحنت ات زحمت څۈند رخشۈنهخو چار ترم نه یاد.  رخشۈنهچ داکتر نه ڤد ادے ات ه  
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ارد سپارت، ات  ېنآفر جۈن، جۈنتیر دولت  ېنستڎ رخشۈنهځ سال بیمارے ېناس پ ت. بعدب نه س  دولت خ  

 د.ېڤا وے غم ات فراق اند ر رخشۈنه

 ست. !!!م نِ ۈگه دوڎشے ند یے ښتر ښڅ برئښت داوخ                                            

 


