
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۶۰/۲۰/۲۲۰۲                 وست  نعمان د
    

 هم د نغمو له کلي کډه وکړهلتا منگیشکر 
 

 
 

ټیکسال کې د سړک ترغاړې ګڼ کارځایونه وو. دلته له ماربل ) مرمرینو ډبرو( مجسمې ،کیلي بندونه او نور زینتي  
غاړه یو رسټورانټ و. دا په هریپور کېمپ کې زموږ د یوه ملګري و او  شیان جوړیدل. د دې مخامخ د سړک اخوا  

 .کابو یوه اونۍ زه همدلته وم
رسټورانټ ته به وخت ناوخت له باجې ) هارمونیې(، طبلې او ډول سره خلک راتلل، زموږ سترګو ته به یې کتلې 

غه مازیګر چې ما د شیدو چای ور ولیږه،  او چې کومه غوسه به یې پکې ونه لیده، نو یوه نغمه به یې ُسر کړه. په ه
نو له حده پورته خوشاله شول. دوی بیچارګانو ،چې له همدې الرې روزي ګټله؛ نو خلکو ورته چندان په درانه نظر  
نه کتل؛ خو همدې کبرجنو خلکو بیا هغوی ته درناوی کاوه چې په رشوت، اختالس، ظلم او زور زیاتي شتمن شوي  

 .وو
رې وویلې، خو یوه یې زما په فرمایش دوه ځلې وویله. دا سندره د ) ګهر ایا میرا پردیسی...( وه.  سندرغاړو څو سند

 .سندرغاړو ویل: دا د لتا جي سندره ده، موږ یې هسې نشو ویلی؛ خو ډیره خوندوره ده
یپ سره یوه موده وروسته د مجسمو او زینتي شیانو د یوه جوړوونکي هم راشه درشه شروع شوه. یوه ورځ یې له ټا

 .کسیټ راوړه. دا د ) لتا کا ایوارډ یافته ګانې( وې. هرې سندرې یې جال کیف درلود
که څه هم پاکستانیان له هندوستان سره تر وروستي حده وران ول؛ خو لتا سره یې دومره مینه درلوده لکه د دوی له  

  .)قاید اعظم( سره چې یې کومه نږدې رشته وي
 .ه پیژني او سیاسي، جغرافیوي سرحدونه په اسانه ماتويرښتیا ده چې هنر سرحد ن

  .د لتا یوه کسیټ ما هم ځان سره ساتله او کله کله به مې غږوله 
په هغه ورځ چې خپلې خونې ته الړم، نو ګورم چې کوچنی وراره مې ټیپ ته نږدې ناست دی او سر خوځوي، څو  

له سره کړه. چې ورغلم نو ګورم چې د لتا سندره ) ای دل    شیبې ورته منتظر شوم، سندره به خالصه شوه. ده به بیا
 .نادان ...( اوري

 .د موسیقي د اوریدلو په باره کې د هرچا نظر جال دی؛ خو خبره دا ده چې ښه غږونه بې اغیزې نه وي
 .ړهخبر دی چې د اغیز لرونکې غږ دغې څښتنې هم د نغمو له کلي کډه وکړه او د تل لپاره یې خاموشي اختیار ک
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