تنگی یے ابرېشم
تنگے یے ابرېشم ،یے داستۈن نۈم ات یے حقۈنے سرگذشت.
تنگی ابریشم نام یک داستان و یک سرگذشت واقعی.
غهڅک خاطره یېن ادے تزرف جناو شاهین چهنگ اند ڎاد خو زنده پوم څه
(تنگی یے ابرېشم یے نامراد
ِ
کښت .یا یے غزال ادے یے گروه اس کفتارېن قهپ اند ڎېد خو پیڎگ بهښ وم څه کنېن).
نوشته :حسینی حسنیار شغنانی
 ۷نومبر ۲۰۱۹
تنگی یے ابرېشم ،سنه یے ۱۳۶۵
اشرار وم تابستۈن څۈند سرروس سرن چپراو چروده څرڅۈنرد مرردم څرب ښرد بسدرسن کیرد ات خمنردسن ک مر
سته ږنکسن ات غمڅسن سن کادت و قتیرسن یاده دولت دے جنایت جمت عملیات چود ،تنگی ی ابرسشم
سن کدود اشرار اند وے برکات نب رسده قوای مسلح ی لمڤ خ این سن کنده ښرود ات ی لمڤرسن یرا ربݑ
و کیڎج یای اشرارے وسڤ کیڎج ،یا ا مږکۈنج یت مکرر تجراوکے جنسر تاقرت نرب چروږج رو
وڅڎسن م میږځ.
رب

ی سرباکے امنیت ی وس رۈنب درون ی نوجوۈن غمڅ مررڎه ار یر دراڤداو لترب درون ښررود یر
ودخار وم پمل ینده ختابچرب ور ڎڅرڎے او سراڎه رسرمکسن دسرݑ شر رخسن فممر یر
ختابچب یت ی
خودک تیژجن ات نڤشرچنه یر چنرد هربحب ب رد ات یر سر ذشرت شروم ،یر ناخرام کنرد داسرتۈن ترب
شروع سۈده ی جنایت ادے ی رروه ا مرردم رو مسرلمۈن لرۈښسن ات رو دیرن جمرت ترب جمراد خنرسنه
داستۈن دسگب شروع سۈد.
نب فمم ام چیکارد مٲش چید اند یا بیدے لۈم ادے مرٲش قروم درون یر چر نرد برۈن نسرته مرو برا څبتراد
سالب ښد و عمرے ی مٲش ارد ڎاده یو و میداوسڅ یک سکر و برۈن تادرته وے څرو دۈنرد ښرد ادے
دے مود ام ار قمبرست دے مو وسڎد ی څیو مو پیڅ تیرمب ښده مو با شوخ چارک ښد وے جای جنت اند
چود مورد نب فارت څر وے دنیا وسڤ څبتاد و دو حور و ڎادرڅ قتیرر دربچ پر
ښده یگۈن ی شو
در ت ات سر پ وڎار ممک امه ب حرمت څب نب سۈد ،اک وے ارواح ره بر مب یاسرت بر برۈن
موده مو با ا بۈن ات بۈندارے لپ برد وینرته چیرک رو پریڅ تارر خرن ام مرو برا ا مر یر لرپ برد
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وینته م طبیل م لو دسڤ قیچ سیرے مردم تیره م تب نب خار خدت ات نب خار چیداو ښمرڎسد ات نرب
ب تب خار خدته راست م چیکارد خار خدت ،چمار فهر سرا وے نرۈن پ ترب وے جۈمرب دو تربه نرب
ڎای یت یب م
رم غم ات نب شتای پروا ،دنیا دڅ څب یاست م وڎم انده مسجد ،وم نوم ۈنب ی
ند وے دادچید ،ی چم ب اجاکه ی م و پاڎ ترر مسرجد پڎینردک څرب ربیرکد وے پراڎ رمسرد ښررږسنه
رو
مرم ،م آسایښ ،وے رچ م مرردم ڎیرده سراڎه مرردم ا
مسجد تابستۈن سلقین ات کمستۈن م
کریات غسڤ اند پتن سن ات م پرا یند رب یسنه م تب م الترای جنراو الادرت ،ات سریر مر نرب سرۈده
دے جمتسن دا لۈښج م ند ووښد قیچ.
ی سا مو تمت څڤار -پینځ ماست څرجا څب دمت ښده ترخب دمت ښد یو م بشنمد مو بیاڎ نست وک
ام لپ ځلک ښده څڤار -پینڅ ماست مو تمت څب نب ښد وک ام ا فک لپردے وے تیرر در یر سرت ات لرپ
ب تاقت ام ښد ،تر مو تمت یتاو دسرے مو رد چود ادے څب و ت یراڎد رو ښرا رو پر برت مرو کارکد ات
دمت یت بۈن لمکچوږج ،وے بۈنسن بلنده مو تمت ا دښ
و پیڅ وے پیڅ ارد ما امه مو تمت ا
دسد مو څسم دے ڎاد وے بۈنسن تیر و پیڅ ام رڎسنت و ڎاد ام تر و نمن کبا وه مو تمت څۈند اکۈد
و تمت رڅاسته مو تمت کفقون څب چود قریب وی ام
مو رد ست ات څۈند اکم ب فایده ،وک ام ا
نب سته فممتسن ا دست وے برۈنسنه مرو تمرت ترا رو برۈنسن تادرت ات وکام ځینڅلمر تر یرت رو وے
دۈممن تیرام ناست .
دسگب و ت یت مردم ا داج اشرار بۈن لمکچوده مو تمت ات مو عمکیۈن وے و ت مر ا دراج
و بۈن سن تادته فک و ت وسڤ بۈن چار تسغب چپب ترراښ ښرده مرو تمرت ات مرو عمکیرۈن دراج
مو با
م چود ادے ا ب اشرار تمب څب انجیڤد ب بۈن بۈنب ت ار تمب پۈست درون واښ خدته مو عمک بر
قتیر لود ":وک م بۈندار څرب انجمرڤ ام نروا اشررار وے پۈسرت انرد
مو تمت شوخ دے ښد ،دڎ ښا شو
واښ تمپ ام رو دڎ ترغجیرد خرن ام اوسرکۈن( اوسځرۈن)ه سرالسن ییرو -ییرو واسرتب -واسرتب نږجیسرسن ،ځلرک
دمرسن د ب مردم ارد تنگ خنسن.
مو عمک ارد م د ب مٲش دمر تنگ چوده یو ا خاب ږن ښود ،ڎو سرا دۈنرد وم قتیرر جر آبراد انرد
کند چود دڎسن و بمچ خمچ کادت و تایدسن خاب ه دمر څرڅۈنرد غللرب دے وے مرردم انرد بیردے یرت
آسایښ دے کند .
اسید څڤار سا ادے مرو عمرک ا مرٲش سرک انرد څرب ترویجه نرب یرو یر پیرڎ یرݑچ ات نرب مرٲش خابر سرتاو
ښمرڎی ٲمه یم ی مب څۈند سا مو تمت تب مٲش ارد وعده ڎید ادے تابستۈن تب خاب مٲش یاست ات پیڎښ
نب ڎید.
تابستۈن ج آباد رم تمم تو لۈڤ ،آدم غ فچ ڎسده تابسرتۈن چمری تاقرت خدرت دی ٲم مر مرٲش یسرت
و تاقت ٲم ه مردم تیر تابستۈن دے ست څرچ رد چاره څرب ښرد فرک ترب تر یرسنه مرو تمرت یر ڎو پیرڎ
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خاب ښد نملب مو عمک اند غللب چید ،فک ترب جرای سرٲو ٲم ،جرای مدرک مرٲش انرد نسرته وڅرڎ مر لرۈښسن
تابستۈن یدست ات مٲش ښناو خن ٲمه اسید مو نمن ا مو تمت ناچرار چروږج ادے تابسرتۈن حکمنردݑ خابر
سٲو ٲمه مو نمن تب ا کمستۈن اند مو تمت ارد داید اسید تابستۈن څر رڅنگ ښد خاب سٲو ٲمه مو تمت تب
دۈندݑ لۈښد  ":ی ی پیڎ بب بشمندے تر تابستۈن ڎی ٲم ات یگۈن خار تب خن ٲم".
آخ تابستۈن ج آباد رم  ،تو څسم مب ڎید ،خدسن پۈست ڎے یسنه دۈند مرم دتر ستښ ڎسد ات آدم و
تو لمکه ختب ره مسݑ څۈند یم اڤ دڅ څب براکے تو درون غا ښیست ات تو تدنگ نب ښراږد.
مٲش ٲم؛ وک ات مو ښرادڅر و د اند وش ادے اسید تب خاب سٲو ٲم ،تر مکت تب م څررتمن رو څرم
هنبسن ارد نقل خن ٲم ادے اسید تب خابر سرٲوٲم ه ی لمرڤ ترب روش سرٲو سرن ،ی لمرڤ ارد دۈنرد روش
نست ،ی لمڤ پرتک ب تمژسن مپ م نب ڎڅڎسن ات ی لمڤسن یا مٲش جناو ناتوۈن څب وسرڤ ارد خابر
ستاو ید وڎم اند دښسسته مورد ات مو ڎو ښراد ارد م باور نست ادے اسید تب خاب سٲوٲم .
آ رۈن امتحۈن ښد یو م نږجیده مٲش ٲم خاب ستاو تیارے یند ،و ج ات پۈستک ترب ښری ٲمه مرٲش ٲم
پرسیم خار ات مو تمت م دسده تر و تمت پیڅ ام چودت دوسݑ م ات نیفه راست وے رد خابر
دۈند روش نسرت لۈښرد ترب کنرد قرینه مسرڤ ځلرک درمرسن انرد کنرد آسرۈن دے ،درمر غللرب دے وے
مدک ت م لپ دےه ځلک دمرسن اند دای رات یرات طلمبیج دو دےه خاب اند څر خچب ره ناو
دای مر یا وادچن یا سر رڎۈنه ی چمی دقت م نسته بسچار یت نراتوۈن ترب لرۈښسن
ات ڎی
ید خار ڎایه ی لمڤ دۈند ب م لۈښسن غریب یت بسچار یت دای ند م ی حکمته یر چیرک
انمۈن یدے م خواخ آسمۈن پ بیر غیر ا یر قمبرر جرای حر رب
ب حکمت نسته ی خو ب
وے ند څب نست ،دم ا شتایی پ یگۈن بای یت پولدار باغ دیوا اند مغ و ڎید ،ات ښا ا سحر تا
ڎای دسگب څست چوږجه چیک ارد ڎای تیرر
ښسگب یسڅ ی غسڤ قا رڎه اښسن تر پۈند څب ڎسد وے ی
تۈمت خنسن؟
ڎای ی

چ

ند وے ددمن نسته ات آدم اند وے ما ات پو لخ څب ڎاڎج وے ی

چمی څست چوږج؟

مو نمن مدت تر مو تمت و لودے ":ای بنده دا ا ب میری بررو چیرکو چراره خرب داری جمر خرو ،ا رب
رفتنی نیستی لص بگو ،فلسبب وانی ب !"
مو تمت راست بشمند آدم ،ب خینب ،ب خبر ،عدالت طرف انده مو نمن م برا سرواد ات پوڅنترون تیرار
چوږجنه یب م م لمب مکت اند در ڎیده لپ مپسن اند و چارقتیر راض نست ،راستݑ تب و فکرر
ات و چرت لۈښده یب فممت وم چار راست لۈښد ،ح وے ند اتب چیک ا وے ڎست یاڎد؟
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ست لۈد ٲم مردم کند تب بیدے سۈد ،یو مر نرب سرته چمری فممرت یسرت سرڎجت ا رب مرردم
یده انق
بݑ ایښ څب چوږجته ا رب مرردم ارد څرب فارچرت ادے وسرڤ کنرد بیردے سرۈده کایررا مرردم ارد نرب
فارت ا ب څب فارچت یاغ سن نب سڅت ،و وطن ویرۈن چید جمت سن پاڎ شرلک نرب چوږجرته ه ه مرو
نمرن غر رو مرپ تیرار نرب چوږجرت  ،مرو تمرت وم کڤ ارد بررکین سرت وم مرپ دچدرت رو لررودے"
اوالدڅا برید ب وابید هبح وقت سروس حرخت میکند".
وش څر تمن تر و جای و فراپت لۈ و تر وڎمݑ ٲم ښده تر و ښرادڅرر نغرۈږ ٲم وڅرڎ
مٲش ٲم ا
فۈقست وڎم تمژسن  ،مو ی اچݑ وڎم نب یاد ،لپ ناسایښ ام ښده لپ سن څرچیرکݑ قتیرر مرو ارڎیدرڅته
وڎم سن ام وینت ،ی چدومسن مو بیاڎ نب رسده نملب وڎم بیاڎ څب نب رست بیدےه راست دۈنرد
ب کس
مو بیاڎ ی جاے ښب پۈند تی ٲم وک ات مو تمت ات مو نمن ات ی لمڤ ب آدمسن م مٲش تر پرا یت تر
کبا یست وک وسڤ نب فمم امه ا ی دیوا کباره بۈندارسن کبنسن رو مرٲش پۈنرد انجمڤرسن ،ییرو ا وسرڤ
یاڎد تر مو تمت پرا و لۈښد ":تو ویکچدۈم یست خ ار تو ویکسن مونسن دسڤ مورد دڅکه ه ه ه مو تمرت
وے قتیر چنگاو سۈد ات وک ام م ا ب ست ادے شتا عرڅ درون ام دتۈکه مو نمن مرٲش درینسځکݑ
پت چود انداید ٲم ادے مو تمت غ نماک دایده و پیڅ ٲم کناد چای ٲم برادت.
بلندݑ دراید رو ترمرٲش څجر پرف ات چرف چروده پریڅ پر قبلرب یر
مو تمت آیت الکرسی ب م
مٲش ورسمت ،قرۈن ښود کیارت ٲم چود ات و پیڅ ارد ٲم وم مالته مو نمن ندتاید تر پۈندے چودرت
ی چمی مٲش پ پیڅ مب ڎسده و ترپیڅ ٲم ندتایده وک ام بشمند ا ب م نسرت ،خرراښ ام رو یرت تایرد
ٲمه وڎمنیج -روڎمنیج ام رو تمرت ات نمرن دڅرم تیرر ترر سرروس پررا رو فراپرته مرو نمرن انرد بقررے (
چادری) وم خم تیر ات وم پیڅ یست ،مو تمت یت تر دریور پرا سلۈم ات وعلسک برسلۈم و سبمد ٲم.
جر آبرراد انررد دسررگب آدم نسررت ادے ا مررو تمررت مررب فممررت یررا مررو تمررت ا وے مررب فممررته دریررور ا
خلینرے قیود رمادے تا مردم یدسن مٲش بشمند جای اند ناڎده مٲش ٲم ناست ات مٲش ویک ات ولۈم سن م
جا بجا چوده ی آش پ تن اند مردم فرک رو فراپرت ،فکرب یرسن ناسرته دریرور مر نوسرت ،رو ڎسرتسن
سسنت پیڅ پ قبلب چود و مدت ترمردم ":مسلمانان یک دعای یر!"
مو تمت و ڎستسن بلند پ آسمون سسنت و بلند -بلند درو داسد ست " :نهر من هللا وفتح قری ".
ییو ا مسافرسن ا مٲش پرا نوسچن څب ښد دریرور نرۈم انجوښرد رو لرودے ":اسرتاد امنیرت راه چطرور
است؟"
دریورے لۈد ":وهللا امنیت رفتگی استه پستمای امنیتی ش و روک بیدار څستند".
کایرا مردم د پر ست ،ی لمڤسن مو جناو ومنیج څب ښد ښایسن تر وڎم ڎاد یا خمم ا
و وسڎد.
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وش وسڤ څسم اند وڎم نسته موند م مرو روڎم کبرد څرسم یرن سرکنب جنراو تررۈد
مو ښرادڅر اند ا
رسل تایرد ات یرر مر
چ ام ات ترم چ ام ،لۈ و څر چیک څب یا څررچ څرب ترب درکرامه سرروس
واستب -واستب ا خوه کبا ندتوید ی پیڎݑ و قمد راست چود و پمرین یست چود ات دنیا نوران ست.
ا وے طرف مٲش ارد ی موی سبسد نوسچ وے قدیبب وے پریڅ ارد ،یرۈد انردیر یرر نرو ندرتوید ات یرو
وقتیر لۈد یا یست دعای چوده مو رد دښدت یو دعای چود دۈند
و ڎستسن سسنت و څرچیک څب ی
و پیڅ ارد مالته څرچیک څب ب م بنگ  -بنگ و قتیر لود رو ښرا رو
جمت تب لۈم ادے و ڎستسن
خم ڎاد و پ بیر و تر وڎم ،یا تر وڎم تیر و وسڎد دے م نب فمم ام.
و نب خدته سروس درون مر دۈنرد مررم ادے
یر م آسمۈن اند قرقره وروښج دو تر پمل م
اچݑ ا ښج رم خمم نسته ات تر ښج پ تاقݑ څب چس کمۈنب وارښد ،تف پ پیڅ ڎسده امران و پنراه
تابستۈن ا مشرق رم .
سلک ٲم تاید مو تمت څۈند پیڎ ا ب ست ات ښا وڎم وے یاده ی پیرڎݑ سرروس واسرتب سرت ،واسرتب یرت
واستبه پ تاقݑ ام خلب ڎاد ی چند څندار بۈنن چارخسن غ وریڤځه مو څسم بناخمف انرد دے ڎاد یر آدم
تیر څر رڅنگت ی خو ادے دم ام وڎم اند وے څب وینت؛ وے پیڅ ی سڎن دسرمالک قتیرر ښوسرچن،
ر ودب وریڤځ ه مو تمت دۈند تمرب
څن وے سیڤد ارد اویکۈن  ،وروښج ات وڅڎ ی لمڤ ب غ سروس
وتیر چود تر مو نمن لۈد ا ب مو څب یاسسن یا څب کینسن تو مٲش کریاتسن کاک رو وژفرڅ ،سرٲو جر
آباده وک ام و نمن پمل ند قا ڎارگ جناو رسده څندارسن وڅڎ بۈنردارسن ادے مرو رد ا وسرڤ برد څرب
یاڎده ی لمڤسن تیر ا پۈند چود و چ قیچ وسڤ څنسن تر مردم ات ی لمڤسن و څنسن مٲش تیر راست
چود و وراښدسن ،ڎییونسن سڤمد پ سروس مردمسن سن درو نبسنت( مبسنت)ه ییو یت و مٲش پراندیر
وروښد تر وے پوداخسن ام چودت وڅڎسن سڎ اند غر وسڤ رڅنگ م م لم( م لوم-دری) نرب سرۈد ،نرب
فمم نوسن وسڤ څب انڅوښج وے خالب رڅنگ چیک ښڎجه وے ممک دۈند سڎن لۈ و پدتن سسنیج ه وے
رو نرب
سرڎن فرک پلترب -پلترب سرڎجه دسرگب دښسسرت خمرم ا خمرم یر سرالسڅ
بۈنسن ات وے غونج ا
کناڎجه چم مرد ادے وے جناو ڎیون ات پ تمتۈن مپ مب نغرۈږده څرچیرک څرب لۈښرد مگرم ۈن لرۈڤ
دے نی تو مغک ال خدت ات تو درمۈنسن و ڎست ارد تاپته
و ا سروس اند مڤده غژون تابستۈن اندسن ،مٲش سن فک پوند ښب سرباکسن جناو
مردم فک پرا پ
سمف ڎاده رمادسن خ ایسن ییو -ییو و پیڅسن یست خنسنه ییرو ا چرارخسن رو هردا کواسرت رو لرودے":
برادر شما مسلمان څستید ،در راه دا و اسر م جمراد میکنیرده مسرلمانی رو ای رقرم نیسرت خرب چرادر سریاه
سرڅای مردم در پیش مردان نامحرم باال میکشیده یک خمی څم اک دا بترسید".
ی

مجاڅد ا

وسڤ درون اند پیڅ مدت و یت مت
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"شما خافر څستیده شما در دست مرا اسریر څسرتید جران و مرا و نرامو شرما برب مرا ت لر دارده شرما را برب
غ می میگیریم و کنمای شما را بب خنیکیه څرچب خب ما میکنریم حر برا ماسرته ترو بررو او څبرت مرتبرب
دڅانت را بشوی و ب د نام جماد و مجاڅد را بگیر!"
چارک څرچیک څب ب چ لوښد ست ات یو ی ب ا پمل ست تیژد ات پاݑ هدا بلند ست  ،چارخک
مرڎه پوند تیر وادته وے ږن ات وے کریراتسن دئ رو فرر ارده ږنکرک ترر درسد رو ڎیرد ات کۈغ ات
دعوا تب خدت.
چارک وے پتو وے تاره یت پ تا اند" بوم در کیر بتب غم" نوسرچن څرب ښرود ا مرردم درون انرد کبرد
و ڎستسن سسنت و لودے":ای مردم اخنون جماد بر ما فرض استه ببینید اجنبی برر نرامو مرا تجراوک
خردهههههه" غ و مپ تیار نب چوږج ات وے یسن م ا پاڎ پتاوده مردم وره چود ،ییو تب ژیرر قتیرر
ڎید ات ییو تب ست ږیپت ات ییو تب ا قمر نمۈ خدت ات ییو ڎندۈن کرئ ترۈد ژاکد ات ترم ژاکده
مردم نب فممت ا قمر چیر خدت ،ات یکبارݑ پاݑ ویڎدک هدا بلند سته وڅڎ تیر ا پۈند څندارسن سرن
شینک(سنگر)اند څب ښد پاݑ واڎدسن شروع چوده ممڎ ی لمڤسن م ترر پملر ا مرردم ڎر دے سرت رو
درو پاݑ ڎڅدسن سته نیم ساعت نب نږجید ون تیر پاند تید سته چدۈم لوښچت ی آش پ رتن انردسن ونرا
سپ وسڎده ی چند نبرسن کنده څب رسد وسڤ ڎستسن سن ښوسرت مرردم مرا ات منرالسن تشرقند څرب ڎاد ات
ولجب یسن څب چود ڎادسن وسڤ پ دڅم  ،څرڅوند جوۈن خ ای څب ښد وسڎسن و تر پرا و پ خوه.
مرم ادے ویاو ا ویاو کادتاو نب ښمرڎی ه ی لمڤ پ پوندݑ پر خروه
یر ا مڎار مدچ ات د
یمج توتک ڎاد و وادتسنه څرتمن څب وادت وسڤسن وسڤ جای تیرݑ ڎاد پاݑ ات وسڤ ویکسن د رسن تیر
چود سربارےه بیک بیکخ دوم ات پ ی خوه تۈقب یٲم فریپته بۈندار س سن مٲش تیرغوره چود ،د
غورآباد ست ادے خد و های نب ښرسده م لم ست ی جوۈن غڎه وسڤ ختنک  ،فک تب وے نغوږسن ات
قومندۈن های تب لوښسنه اکۈد ات اکمسن خبتار جناو ولجب چوږجن ما تیر وره چود.
و ڎست سسنت ات فکرسن سرتک ڎاد څرر تمرن رو جرای تیرر وراښرده قومنردۈن څرچیرک برب
قومندۈن های
پدتو لۈد وک ام وے مپ م نری نرب فممرت ،دۈنرد ام فممرت څرچیرک څرب یر عردالت حضررت عمرر لرۈده
قومندۈن مرپ مرورد سراعت دویر درم جنراو تارسرک ښرده پر قومنردۈن څرر مرپݑ ات ن رره تکبیرر ترب
لۈښسنه څرڅۈند ن ره تکبیرسن پ پۈندݑ څب لۈد ی چیکݑ نب ښده شچ ید و ن ره تکبیرات هللا اخبرر شرچ
یۈندیرحسا خن ،پنجاه مستوف م حسا چید دے نب ښمرڎیسن.
اسیرسن سن قومندۈن پرا ښب همف ڎاده څۈند ام څب چودت و تمت ات نمن ام وسڤ مڎینب یند نب وینته نب
فممت ام وسڤ سن وے مردم قتیر پاݑ ڎاد یا وسڤ سن م پ پۈندݑ توتک ڎاد ات کیدسن یرا وسرڤ سرن ترر
ی نب ب یاده امسڎ رب مونرد نرب رسرده ښرای ام وڅغرداو شرروع چروده یودرک مر د رب نرب رسرڎج ادے برار
نموامه دۈند ام ښمرڎاد و پیڅ ام پ آسمۈن چود و لۈد ام ":اے ڎای تو تب بݑ بیدے فمم ! وک غر
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وورج جناو و تمت ات نمرن اښرسن بروچرک ڎڅرڎ ام ات رو فرر ارد ترب ڎڅرڎ امه" قومنردۈن انرد ررد برب
دۈمن وے نست  ،خنیکسن ات غنیمت تب جماد مرسن ارد بمښ خدته" موی تر پمل چرود رو دۈنرد ام
فممت لۈدے ":دغب کما خنیک دیه" وک ا خب فمم ام خنیک م نی چیکه ی لمڤ ارد پرو فریپرت ،ات یر
لمڤ ارد ساعت ،ات ی لمڤ ارد پوداک ات ی لمڤ ارد خنیکه څر تمن و حر کادرت رو یرا روش
ښد یا بب و نبس ی چم نب کواسته څر تمن تر څرجا و بناست ات رسد ٲم وک ات قومندۈن دۈنده
اسیر چارخسن اندسن وسڤ ڎستسن ښوست و ار ی
ڎاد و لمکسن چود.

خرڅ

ست جۈند جناوسن وسڤ پملر

پر

پملر

تمر

قومندۈن مو ڎست ارد انجوښد سسنت مو  ،و ڎست وسڎد مو میڎ ښب و خرادتاو تیرے مو ندیسرک یراد
ار یر خرڅرکه ار خرڅرک یر نریم خررورک الکرین غر ݑرۈد ات وم ڎود فلررک انررده خرڅرک ارد ڎد برۈے
فرست ناږده ی ځلکک دیکک م اشتوپ تیر فشست وارښده ی خینب قالینک ست تیر وسڎجن یگب خینرب
یڎن بالدک ست درون اند راست.
قومندۈن ڎست اشارت قتیر مورد دښیدت نݑ! وک ام م غ وریڤځ مو موی تنب شغ سڎج نرب فمرم ام چیرر
خ رن امه قومنرردۈن ررو ڎسررت ربررود مررو س ریڤد تی رر ررو دڎے فارس ری ت ر لررۈد" :قنرردولک بش رین ،حررا نرران
می وریم".
وڎم مو یاڎج بررام نسرت ا مری ام سرت یرر
وک ام ا مات بب یسلب و پتاوده وم سڎن بالښ تیر د
آسمۈن اند قر قرهه ی جوۈن غڎه څن وے تر سیڤد ات تار چینک وے مڎست وروښجه یت قری دے یݑ
و لۈدے":سمار مو پب یره" وک ام نب فممت یو چیک لۈد.
لۈد ام  :چب بتی؟
جوۈنک واستب یݑ شینت و لۈدے ":تو خابلی څستی؟"
" نبه مب اک ج آباد څستم".
" پدتو نمی فممی؟"
" نب در انب ما خسی پدتو پ نمیکنده مادرم خاب و پدرم ج آبادی است".
" مب میروی څستمه مب څیچ خاب نب رفتمه میگن څرخ خاب میرود راه رم میکنرده" میرروی
غ مو قتیر مپ ڎڅد ادے قومندۈن یت و قمر سبسنت و وے ردے لۈد":ځب ورک !"

ارد فرارت

میروی د ب ا داج تر کبرا رب مر نرب چودرت  ،رو تویرد ،ا مرو څرسم پرانردے بسرد رو سرت غسرپه
مپ نب ښد لۈم ات میروی اند م ی چیک لۈښداو ارد نب ښرد ،یرا ښرد ات قومنردۈن یتراو
راست موند م
وے ارد ب ست ات لۈښداوے نب ښمرڎاد.
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موند نابلد غڎه ره ی چیکݑ لۈښداو ارد نست؛ وک ام غ و نمن رکین ،موند حیا یت آبرو وک څرڅنگ
ی بسگۈنب غڎه قتیر نقل خنمه دۈند ام م مپ څب ڎاد مو کارڎ وے تیرر ݑرده خرودک خلم رچ یر وڎارد،
پیڅ سڎن ،غونج ار ښروږسن ،پیڅ نا ون ،ڎستسن دچیبچن ،پاڎسن ترڅ  -ترڅ  ،غوږسن چپر وسڤ تر تیر
پرت و ن( ون) ،څب ورافڅت څر رڅنگ اتب پدماو دے کممڎ اند څل څب ڎڅڎسنه و قتیر تب لۈم تو م
خودک چ یم بب جای دے یدے مکت داید یݑچ جماد خدته مورد چیک لپ تب مسڤ قتیر ر ام نر ربه
وک ام دے یا اند ادے یا شچ ات یا ی ساعت ب تب ی چمی یاڎد مو ڎسرت ارد ترب انجیڤرد رو یاسرتب
مو ،د ر ب تب مسڤ "خۈر پ بای یسن" تیر مو څسم م نب ڎسده وک ام غ و فکر اند ات قومنردۈن "خرد
ڎم ارد ماݑ" کبد و تویده مو د هاف پر ست.
نر ب م یم مسݑ نږجمد ،نب ا مو تمت بر ات نب ا مو نمن نب ب ا مو ښرابڅسنه مو تمت نرب فمرم
ام چیرسن بر وے چود ،ات ا مو نمن مو د دو پر دے ،لۈم بغسر وم سن مرو ښررابڅسن قتیرر لمکچروده
مو مات نب بسست ،رڅخ ام ب سڅ ویراو ا ویراو کادرتاو نرب ښمررڎی-مه تیرک -تیرک روڎم مرو یاسرته یر
چمی قریب مو نسته یگون تب پاݑ هدا مو ترغۈږ یاڎد وش سٲو ام لۈم بغسر شچ سرباکسن یدسن رو
مٲش تب ا مسڤ چمنگ اند ص خنسن.
و راست
ښسگب ست قومندۈن ښا تارخش تار ڎیو جناو پسڎا سته راستݑ یت تر مو سک مو پمل ندے ی
چرروده وک ام ڎر دے ررو چررود یرو تررر مررو دےه مررو پرراڎ اردے انجوښرد ررو تیرژدے تررر ررو سررکه څۈنررد ام
ک سنڅک و څب ڎاد ،څۈند ام پ تک څب چود ب فایده ،بب کورے و دۈممن تیر مو نارڎده وک ام څۈنرد
جۈن څب ڎاد ات څرب وڅغرد ،ات څرب قیرود ام ات خۈرخشرک ام څرب چرود بر فایردهه درو قیرود ام سرت ":اک
برای دا خسی است خمکم خند؟ خسی مسلمان است خمکم خند؟"
ی چمی نست ،ا ب څب فد م مسلمان نب ښده کار ی ام درو ست ادے لمک مو ،وک ام غ خودکه چ
رد لۈښ  ،چمی تو مپ نغۈږده څرڅۈند ام څب وڅغد ات څرڅۈند ام کار څرب چرود ،څرر څۈنرد ام قسرم
وے څب ڎاد ،وے مومن مسجد نادیده ،مجاڅد دا ناشنا تیرتٲثیر نب چوده بب کورے مو شلک چود ،مو
پوداخسن ا مو تیژد ،شلک شپلتاق مو و پراندیر راست چوده ی پیڎم ح چود مو تنب وکمن ست،
مو درون خش ست ،مو کارڎ سستسځ خدت ،مو څسمسن تارسکی خنسن مو درمگاه سوکښ خدته ه ه ا مو
و سسنت لمک مو چود ،څۈند ام چود و تاپتاوام نب ښمرڎاد ادے ج م وخن امه مراڅی دے
تیر ت ی
تر سنگاڤ څب پتاوسن ،دسگب مو غسڤ یست ات واستب -وستب تب بب کور بب کور نب تمژامه فکرام نب چود
فک چیک تب دسگب څیوال قتیر ات دسگب جای یند دسگب ب رحمۈنب تیار سۈده مو نمن مپ مرو بیراڎ ڎاد،
لۈدے ":غمڅ اند وم غمڅنگ وم آبرو".
دا نا شنا  ،داناتر مو آبرو رکسنته ا ر کنرده مر څرب
"عج ام ب آبرو ست! عج یم مسلمان
ر ام وک ام چی رد درخار؟ ا م مو ممرگ بیدےه ای ڎای د ب یرت یر چیرر مرورد نرب چرود ،ترو
ممربۈن دۈند ښدا؟ وک ام غ م نا امسڎ نست ،غ م مرو امسرڎ یسرته ترو سرکام بر آبررو څرب مرردم
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سک ب آبرو مو ممکه آ رۈن پیڎ ا
جۈن کاک". . . .

تو ی

در واست خن ام کنرده مرو مرب لمرکه رڎای جرۈن خرو مرو

نب ڎای مو نغدت ات نب وے بندهه مو کڤ ۈ ا رر څرب لرۈم ادے رڎا یر ظرالم دۈنرد اښرسن پسرڎا چروږج
و لقت لذت یاسته ظالم ظلم خدت ات ڎای تماشا!!
ادے یو مظلۈم تیر ظلم خدت ات ڎای ا
مسݑن تب کاغ بونگ نب خدت ات دم دے ست قومندۈن ات وے آدنا ۈن تب ښا پسرڎا سرٲوسنه ڎو مرسݑ اره
مسݑ دے نږجید ښا تب و جای بدڅ سنه ا ی جای یند تب تری ب جای سٲو سنه خوچسن دے چود و
ویک ولۈم تب ڎڅڎسن اسیرسن پر دڅرم ات ربݑ ترب وسرڤ ترپررا وڅشرسن ات تر یرسنه مسرڤ ارد اسریر م نرا
غلۈمه "غلۈم کر رید" مورد دښسست ممڎ تب د فکرے خن سن ادے مٲش اسیرسن سن ریت چوږج.
ڎای ممرگ ورد تلم امه ممرگ ارد اج مو جۈن څب نرب کارکده مونرد
دم تب سۈد ات وک تب ښا ا
ښا ی خو حا ات ی خو احوا نب فمم ام چدۈم کڤ قتیر و نقل خن امه دۈند فممست وک ام خودک وک
ام هنف څبت مکت  ،وک ام چمارده سالب خودکه ی نر ر قتیرام م بیب بۈن اند ،آه یست ات فریراد
ر نسته وک د ب تاقت نب خن ام ،یم آدم جناو نست ،یم ی غو بیب بۈن  ،یم مرخمر جنراو برۈے ڎسرده
یم مسمنک بب کور بب مو خدت م نهوار بۈی امبست خدته ممڎ تب دا ی پیڎ م مم رڅنگ تابستۈن
خدته یمݑ نی ،ممڎسن فک ی ۈر ارد ،ست پ
اند دڅ اند و نب ڎڅڎسنه مو کارڎ ا م
بیر مسڤ ون ام.
نر یده ی څبتب ادے وک ام ی جمنم اند څب ݑموامه یم ی څبتب موتیر لۈ رو ڎیر سرا نږجیرڎجه وک ام
رو جرای تیرر
خدت ،مو څسمسن ترارسک خرن سرن ،ا
بسمار نب فمم ام څب دے مورده مو کارڎ
اندسځ ام مو خم مو کاکده لپ ام الغر سڅ ،مو پۈست مو سرت ۈن تیرر نرڎوښجه د بر جرۈن ام سرڅ ا
وتیر کادچ ،و قسمت ارد ام و سپارچه
و جای تیر اندیداو نب ښمرڎی امه و ڎست ام ا
تابستۈن ښد تیرما ست ،رنودچ ام څۈند و ت ست ادے مٲش ٲم مسڤ مڎست اسیر څبه څر مسݑ ترب طیراره
مٲش تر خم ناږد ،ا مسڤ مپسن ات ا مسڤ سر رڎۈن مورد دښسست دولت تب مرٲش درکیرته ممرڎ
تب و تف نب ڎڅڎسنه ممڎسن څرچیکڅب کغسر بریۈن ،و سر ات برسن بناسچ.
نر ښا میروی قرار ا مسڤ مو تیر و ڎاد دو ٲم نقل چوده میروی مورد لۈد ادے ممڎ تب نر دم
ا م جای یند تر ی ب جای سٲوسنه یم څڤارم جای ادے ممڎ تب ا داج بدڅ څب خنسن.
د ب جۈن ام ادے لۈم بب غسر څب جنبسن ام (جمبسن ام) و کدرڎ ام تبه مورد دښسست موند درا مرو قمرد
ارد ڎاڎج ،وک ام دا ڎوجۈن(بغک) سڅه ا ر ڎوجۈن څب ښی ام ممڎ تب ربݑ کنرده مرو نرب لمکرسنه ات کنرده
څب ر ام چدۈم دڅ تب مو پیڅ فراود؟
ب ت بد بین  ،اک اج څم ناک میباید خشید
من بب مر م راضی ام اما نمی آید اج
حسینی حسنیار شغنانی
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نب اج یاڎد ات نب وک تر اج سک و پۈند ښری ام ،کممڎ ښ ات آسمون م بلنده ښا یر خلب پای ست
و قرابو چروږج ادے تسرک دے رو تارر چرادر راسرت خدرته یرر واسرتب  -واسرتب څرر رو جرای
ات دم
فریپت آ رۈن کرے م ا خوه نۈ تیر کددت و بسده نو دوم ست ات اشرارسن سن ښا وورجسن جنراو
ج م ست.
مپ راست ښڎج ممڎ تب دا اک م جای یند ترر څرجاڅرب رب تر یرسنه ترخرب ترب خرو تر یرسن دم
میروی
سوا قتیر هد ب سوا مو م غک ارد ناږسن ات خم ی چم ادے وک وے پسدڅ امه راسرت ا رب رو
سوالسن ارد جوا م څب ښریم ام ،چیر خنمه وک ام چم ا مو ڎست چیک یاڎد؟
ممڎ تب و بار ات بنب ج مسن  ،و ویک ات ولۈمسن درو ښیست ات قومندۈن م پسڎا ڎاده ی ب چارک
م قومندۈن قتیر یسته مورد دښسست یم ارج ه قومندۈن م قتیر ی ب کڤ تیر مرپ ڎیرد ات درپ
دپ تب مستر لۈښده دسگب مرورد دښسسرت ممرڎ ترب انگلسسر مرپ ڎڅرڎسنه مسرتر کیررد بریڅ ،بلنرد قمرد کیررد
غونج ،چمږ بمند ،ښوږځ بیڅ ات الغرر انردوم چرارکه وے څسمرسن عقرا انرد جنراو رو خلرب ونرک درون
وڅرښسن ،څب چاست تر تو لۈ و شچ تب پل تو ڎیده څرچیکڅب تب قومندۈن ارد فممۈنته سلک فممۈنت
و یت تر مو سکڅجه قومندۈن و ڎست ربود مو سیڤد تیر و څر چیک څب یر مسرتر
و دڎسن پرا پ
ارد لۈده مستر و خم جنبسنت و دۈند ام فممت لۈدے " :ود!"
و ویک ات ولۈمسن ښوست ښایسن ڎاد اسیرسن پ دڅمه ا مو څمراه ۈن اسیرسن سن ی لمڤ نست فمم ام
وسڤ سن یا کید ات یایسن بݑ ماد ،ات ی لمڤگب آدمسن ام وینت ممڎسن هراف نروه مسرڤ سرن درا نرو اسریر
انجوښج.
قومندۈن و آدمسن ا مٲش ڎر دے ورسمت څرچیک څب ی وسرڤ ارد لرۈد وک ام نرب درد ،ا مرویسن ڎر
ښده قومندۈن یت و سڎن پوداخسن کادت و مدت تر مو " :تو ره بب مستر ب شیدمه" د ب تر کبا رب
م نب چودت و خم وسڎد و تر پرا و روۈن ست.
مستر قتیر ی چند ب نبر م یست ،نب فمم ام ممڎسن م مستر یا نی اشراره مستر ات ممڎسن تاید..
ڎم ارغوږ قچیر جناو ویک خن سن دڎ تب مسڤ ڎستسن رب مر ترر کبرا ښیسرسنه قومنردۈن رو
اسیرسن تب
آدمسن ات اسیرسن قتیر تر پۈند ڎاده درم فرک جرا قررار ا فرک خپروک ات وم هردا مر نرب درن ه ڎیرو
څپک تب ی ۈن " څپ څرپ" خدرته ښکچرک ارد مر ښنراو ادے برار یر پیرڎے رو تسپرسن یکرد ر ارد
ساود.
مستر مو ڎست ارد انجوښد تر و سکڅچ مو تیژد ،فممۈنت مورد ادے ا مم ساعت اند ام مستر خنیکه
شچ د ب فمم ام خنیک م نرا چیرک ات خنیرک بایرد چیرر خدرته مرو تمرت مرپ مرو بیراڎ ڎاده یر مرسݑ دروم ا
حسینی حسنیار شغنانی
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مسجت (مسجد) یت سم چکت ات تبت ات نمو خدت ،ا قمر جای ورد نب ښرسد ادے نیݑته مٲش فرک
"دبچ پ در ت" فی  -فی تر وے چ ٲم ی چم کڅره نب خن ٲم ،پسدڅ ٲم چیرک مرپه مرو نمرن رو
کڅره تر و ښود و پسدڅت ":چارک یم چیک مپ تو دۈند و ڎم قتیر باجک څب ښرڅږے؟"
م تب نر وعظ اند لۈښد ":کنان شما خشتکار شما اند ،څر قسم خب می واڅید ش م بکنیده ه ه" ی پیڎ قراربر آدمسن دین ات قرۈن ات ڎای مردم
ڎای ب
چود و دڎ ښا و مپ ا سر کادته ممڎ جناو ا
ارد ب مجک چوږج.
وک ام و قتیرم لۈد وے م مپ ښڎجه خشتکار تب ییو ی ب ره څب پرڎید یا بد ښ څب خدرت قوالرب یرا
سند تب بار نڤشسنه مو ی دسگب مستر ارد دڅک چود ادے و خینب غیچک ی چ رد څرب دڅکرسنه آدم
و جۈن
اند مسڤ سک ی خینب غیچک داڎ ب م قر ات ارکښ نب ښڎجه یم یمب څۈند و ت وک ام ا
بب سسرات نر هافݑ د دلغ مورد یݑچ ا آدم ری ام م بیکاره
یم مو آه یت نالمن دے اښسن نست ادے لۈم تمب کارڎ موتیر ݑۈده مو تیر کارڎ مب ݑاوست ،وک ایښ م نب
و یودک مبسنت یا ی چ څرسم مرو جمرت سرت سرۈده فقرط دۈنرد خنسرت مرو
ک ام مو اښسن ی چم
جای تیر و یخ ،یا و رکین یا ی چ ب وند تهور خنست دڎ تب فممست چیک بر مو نږجیسته دسگب
حا اند ییو ا تمب ند تمب یخ ،تمب رکین څب ښد چیر خنست؟ دم سوا ارد جروا ڎڅرڎست ب رد دۈنرد لۈښسرت
ادے خ اے خشتکار نست ،خ ای خینب خرتب یا خینرب بشر نسرت ،خ رای مر چرارک جنراو انسرۈنه انسرۈن
اشرف م لوقاته ات وک ام مسڤ څب ویرنچ درسمۈن ام ا انسرۈن اشررف م لوقرات لۈښرداوه لپردے ا
م نب و قین خن ام ات نب تمبه مٲش ٲم پۈند ارد یم دقپ دم مٲش تب تی ٲمه څۈند تی ٲم نب فرڅپ ٲم،
رو غرژد جرۈن دراچ
وک ام ا پاڎ ات پر رسڎجه یرم سربیل جرۈن مر شریرین ښرڎجه غلرݑ مر ا مر
ڎارام ،لۈم ا ر څب لۈم د ر پۈند تید نب ښمرڎی-م وسڤ اسیر چارخسن جناو تب مو م پاݑ ڎڅڎسنه نب فمم ام
چیک ارد نب لۈڤ ام مات ام نب ښمرڎی-م ویاو ا ویاو کادتاو نب ښمرڎی-م لمرک ڎسرن مرو پراݑ برار رڎای
و امۈنت کاکده ا مو درون هدا یاڎد نب لمکدت مو  ،لۈښد تاقت خرنه قروت نسرت ات امسرڎ یسرت لرۈم
رسوا مسڤ خن ام.
ی مسݑ تب آکاد سٲو امه آکاد تب سٲوام تمم تب
پ ر ݑ ٲم تر ی ب جای فریپت ،راست نب فمم ام مٲش ٲم خب ندے ،ا څڤرار طررف مرٲش ارد خروه،
خوه یسن بلند ،دۈند بلند لۈم بغسر ا م خوه تسغب تیر څب سربمن ام مرو ڎسرت پر آسرمۈن فراپرته خاشرگب
شچ ام پ م تۈقب ښڅت و ڎست ام اݑارچت ڎای دۈممن ارد ام انجوښجت ،دݑ ام تیژجت لۈښجت ام
ا ب سٲو ی پیڎ ار و بیر چ تو بنده یسن ا نۈم تو چیر خنسنه یا راست تویت دسڤ ریماڎج تو نۈم
و وش تیر څر رڅنگ دسڤ ارد څب فارت تبسیر خنسن؟
لۈښسن ات آدم کینسن ،تو ختا
و دۈممن ا مو دچدچت یای ام و قتیر وے مبسنچت
ښ ام ڎای دۈممن ارد انجوښجت یا ی
د
فرک ام وے ارد دښدرچت ررو پر څررسم وینچررته رروڎم مررو یراڎج ا مری ام سررت مسررترغ مرروپمل نرردے
نوسچ ،ی چم ب نسته مستر مدت تر مو و اسررۈن لمجرب یر فارسر تیرر مرو پسدرڅت ":اسرمت
چیب؟"
حسینی حسنیار شغنانی
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نب فممت چیکارد لی ه بب غسر دے اښسن ادے وک ام مر

وے نرۈم نرب

مو کڤ تیر یت لی ه بݑ ام مفممت.
مو د فمند ڎڅداو نب ښد ،ات ښرا ا مرو درون څررتمن څرب مرو جرای تیرر جروا ڎاده مسرتر قومنردۈن جنراو
چارکه مستر دو قرار چود و ښای پسدرڅ":
بد ل ات کدت بیڅ نسته وش ل ات وش ا
بچب خجایی؟"
خور څستی نمی بینی خب من بچب څستم یا د تر؟قومندۈن ی پس ند ڎاد و لۈدے ":بب شه لطبا ناراحت نشوه منظورم این بود خب اک خدام شمر څستی؟
ج آباد.چند سالب ای؟ ۱۵سالب شدم.مستر و خم ڎاد ار و رسبۈن دراک چرت ڎاد و لۈدے ":شما افغانماه نمیدونم چب بگم".
و ویک درون ی روشت غاڤک بوت کواست ،څرچیک څب درڅ جنراو روشرت څرر وے درونه
مستر ا
فممت ام شرا ه بوتل یست چود قلق څڤار پینڅ قپ ار و نای رڎسنت و نسک کدود  ،بوت غاڤک
روردن حررام نیسرت امرا آدم خشرتن حررام اسرته در دیرن شرما
چست چود ،و لۈدے ":در دین من شررا
شرا حرام و آدمکشی مان ندارد.
پ دے مستر مپݑ مو ممک رڅگسن سن ورم چود دښوسک جناو ام ښاږځ و چود لۈدم شچ چراره مرورد
څب ښد م خافر اند م پیڅ پرسند ام مسڤ م مپسن قتیره الحول ام چود ی چیک ام نب لرۈده مسرتر ترر
مو چودت فممت وک ام م ست ،دڎے و مپ تاپت یۈد یم ارد ڎاده ترر وے پریڅ ام څرب چودرت ییرو
روشت ښد ات ی ب ا درمند لبلبۈن مدت.
سرڎن ،ا
مسݑن خش خش یر ات دم جسڤ شرتای کار ه وک ام تابسرتۈن پودراک قتیرر ممرڎ مر د
سڎن پ مو تنب نڎفڅسنه وک ام ڎو جۈن ب یست دم دے ست ا شتای تب ڎندۈن تر ڎندۈن نب ڎی-م
تا ر سڅ تب لږځب خن ام ،یر دے پ چود ښا مرمه څر تمن تر څرجای و بناست ،نب قومندۈن درک ات
نب میروی انده مو کارڎ میروی جمت تمنگ یرو خرودک مرو جنراو بسچراره ،نرب فممرت چیرر خدرته وک ام
رسڎج ات مستر ات پینځ ب بکبلب -بکبلب جوۈنسن مستر څمراه ۈنه ممڎ تب مپ نرب ڎڅرڎسن پر مرو مسرڤ
اند خارݑ م نست.
لترب کواسرت یستری چرود رو دسرد ار وے
مستر ښا و ویک یست چود مم پیڎے شرا جای تیرر یر نریل
و چوده او ښسگب ماست ب م ڎاڅ شررم لرۈ رو نقرره یرن نغرۈږم د تراکه یرت بر
درون و راست
عی ات ب غباره ی لمڤ ام ماست قتیر نقل چرود کار ر ام چروده مرو مروم مرورد نقلر چرود درم
ڎای تلم امنرا و
وڎم څب ون سحرخ دڅ ارد نقل خن ،څرچیک مراد تو ند څب پ ماست وے ا
هد تب سۈده وک ام و مراد ماست ارد لۈد ادے ا ب څب ښمرڎسد یست مو څب خدت ،ی پیڎ ب ا مسرڤ
ب موند نست.
چم اند آکاد څب سٲو ام څو
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مستر او ښسگب ڎاد تر وڎم ،قۈرشست وڎم تاژد ،دۈند م مر کارڎ نرب درپرت دقرتݑ نسرته رو قتیررم
وڎم نب یاست ،څۈنرد خرن ام
م ڎاڎج تیر ا تار و ب غمݑ وڎم تاژده مو ا شتای
لۈد س
مو څسم نب بڎفسته دمبسن بمښ چود ات مستر یر پیرڎ ا رب سرت ،رو خملر سرسنت وک ام غر نیسرڅ ا
شتای دنگک خن ام دوسگب ښد پرښ ڎی-مه مستر و قا الغرے ڎستسن قتیر و پرا چ جناو تنرک پریڅ
ررو لتررب ره
سلررک تررر مررو چودرت ررو دڎ ا
ڎسررت ڎاد ررو څسمسرن خدراڎ دے یسرت چررود پر ماسررت
ندتوید ،مو ڎست اردے انجوښد وسڎدے مو ار و جاےه وک ام چرت ڎاد مستر تب م شچ بغسر قومندۈن
جناو لدڅ مو تیر سۈد  ،دے اښسن ار و جای مرو وسرڎده مونرد د ر رب مرو څرسم انرد نرب دراج ات نرب دررمه
څرچم دے نب ښد یا قومندۈن یا مستره چودت ام مستر مو جای تیر نوست مو جناو پ ماست سره یت
یب رامۈن -رامۈن لب ند کنۈن څر خوه کبایمج تیکده چم فممت مستر اند چیک وے د اند ښد.
نر دم مو درون ښ سوکښ خدت ،مو درمگاه م څرفڅت ات روشتسځ ات غ فچ جناو دسن بۈدک
سڅه نب فمم ام یم چیک ب بر مو ار مستر بیرسج خرش رب مرو ڎاڎج مرو تنرب رب عرڅر چروږج سروکښ ات
دڅرڎ مو جۈن اند ڎاڎجه مرو حرا لرپ نرده دښوسرک دے دربیځ څرب ڎڅرڎسنه مسرتر فممرت وک ام بسمرار ڎو
ول ی دڅ قتیر مورد ورۈنت دو مو اه-را برر کممرڎ ڎاده وسرڤ دارے یرسن ام رود روڎم مرو یراده
ا می ام ست یر ڎو ق چ ا خوه جداه څۈند خن ام اندیداو نب ښمرڎی-م  ،پت و نرب خرن ام ،مرو بیرر تنرب
ښ سوکښ خدته څرجا څب ڎر توپ ات پاݑ هدا تر مو غوږ یاڎده مستر ڎو ڎستمک و خمر انجروښج
و څرچیک څب تب چرت ڎیده سلک چرت ڎاد و دڎ یرت رو مرو پملر انرد برنځلمقݑ نوسرته مسرتر رو
ڎست مو پسدون تیر ربود چودت مو تم لپ بلند و خمل جنبسنت ساعت چودت آڅ تیژد رو دڎ
ررو ڎسررت اݑارررت ررو چانتررب یر کادرت یسرت چررود دارے یسرن کواسررت مررو پملر نرردیرے لمکچررود ررو
لۈدے ":می شنوی هدای توپ و تیر سرباکان دولتی استه دولت اینجا را عملیات میکنده قومنردۈن و مرا
تهمیم رفتیم اکینجا برویم ا ر نب یا خشرتب میشرویم یرا اسریره ترو مرریض څسرتی راه شرتن نمیتروانیه ایرن
داروڅا را برایت با این ریطب وا میگذارم و میررومه پریش اک اینکرب قومنردۈن و یرارانش بیاینرد و تررا
بکشند من در څوا چند تیر الی میکنم و میروم بب آنما میگویم خب ودم ترا خشتمه تو اکین داروڅا ب رور
تا آمدن نیروڅای دولتی درینجا بمان شاید نجات بیابی".
مستر ی پاݑ کممڎ اند ڎاد و تویده یو توید ات دڅرڎ ښا مرو پیچۈنرته مرم پیرڎ ام مسرڤ دارے یرسن فکرݑ
سٲو ام ات یا تب مر ام ،مورد د ب فر نسرته مرو دڅررڎ خمرم -خمرم درو بسرد ات مرو څسمرسن
ود یا تب
تارسک سٲوسن ات مو تر غسڤ څرچیک څب وناښچب یته
و میداو مم بابا طاڅر عریان رباعی نڤیشچ:
څۈند مسݑ پرا ا
من آن مسکین تذرو بی پر څستم
نب خار آ رت خردم نب دنیا

حسینی حسنیار شغنانی

من سوکنده شم
یکی شکیده ن
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بی سر څستم
بی بر څستم

اداره نشرات سیمای شغنان

