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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۸/۲۶

محمد ابراهیم سپېڅلی

نیمګړې هیله

«هیله ده ،کومه ورځ په کندهار کي سره ووینو!!»
که په ورځ کي نه ؤ ،نو په هفته کي خو به خامخا دوه یا درې واري د فیسبوک له الري په میسنجر
کی لیکلي پیغامونه تبادله کول.
مرحوم ایازي به له سالم او روغبړ څخه وروسته دستی داپوښتنه هر واري تکراروله « کندهارکي
څه حال دی؟»
د پیغامونو په وروستۍ برخه کي به یې داهیله هم راته ولیکله « هیله ده ،چي کومه ورځ په کندهارکي
کی سره ووینو!!»
که څه هم ما مرحوم ایازي له نژدې او په مجلس نه ؤ لیدلی ،خو دده له ږغ سره زما غوږونه له
نژدې شلو کالو راهیسي بلد وو.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دده په ږغ کي یو جال راډیویی تاثیر و.
د کرزي د حکومت په لومړیو شپو کي مي یوه (سي ډي ) په الس راغله ،چي د مرحوم ایازي دیکلمه
سوي شعرونه پکښي رایوځای سوي وو.
د شعرونو ټول موضوعات د افغانستان روان حالت ؤ.
دافغانستان په معاصر راډیویي ژورنالیزم کي مرحوم اکبرایازي یو له هغو ګوتو په شمارکسانو څخه
دی ،چي نوم به یې دمطبوعاتیانود لیسټ په سرکي وي.
زه یې ناڅاپي مړیني ډېر حیران کړم.
اوس چي یو وار بیا په مسینجرکي ددوی هغه رالیږلي پیغامونه ګورم ،نو زړه ته مي نه لویږي ،چي
استاد اکبرایازي دی له موږ څخه د تل لپاره بیل سوی وي.
پر ګور او کور یې رحمتونه !

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

