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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندین و شکل بدوش نومت تیمسئوول

        
 
 ۱۲/۰۷/۲۰۲۲                       مان دوست عن

 

 اختریزه خاطره 
 

 .یو لوی اختر کراچۍ ښار کې وم 
 

دا هغه وخت و چې تنظیمونه کابل کې سره ښکر په ښکر ول او د قدرت دې وحشي نمایش یې زموږ  
 .تصادفي پاتې ژوندي ښاریان یې ترې په منډو کړلښایسته او تاریخي کابل کنډواله کنډواله کړ او 

 

د سمندر غاړې ته الړو. دا ځای یې کلفټن باله. میلې وې، خوشالۍ وې، شور و؛ خو ما دې شور کې  
 .هم د کابلۍ خویندو میندو چیغې اوریدې او د زړه په سترګو مې د خپل ښایسته ښار سوزیدل لیدل

 

ردې د نغمو په لټون پسې ستړې ستومانه وې. د رباب وچ  یو ځای ځوانان راټول و. د هارمونیې پ
 .تارونه کړنګیدل او د طبلې مخ، لکه بې واسطې بندي، مسلسل څپیړې خوړلې

 

 .د سندرغاړي د غاړې رګونه پړسیدلي ول. شیبه په شیبه یې ټپې ویلې
 

 .کړيیوې ټپې توپان جوړ کړ، داسې توپان ما ویل که سمندر به ټول ښار ګیډې الندې  
 

 .د راټولو پښتنو مساپرو له سترګو اوښکو راغر وهل، ما ویل اوس به یو بل سمندر را جوړ شي
 :سندرغاړي په ټول سوز ویل

 پیدا یې مور کړي، لوی یې خور کړي 
 کوینه *انـټـراچۍ سیــزې د کــــې مـــــا پــــیــب

ــ   ــــــــــ
 خانان *
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