
   څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   نظر  د لیکوال  خپل لیکنه  هره 

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی موالنا صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
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په  هنري ګوتو لیکل شوى ناول ) «  روشن » د ځوان  شاعر ، لیکوال او ژورنالست  رفیع هللا  

 تی ارمان (    تازه له چاپه راووت .وروس



   څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   نظر  د لیکوال  خپل لیکنه  هره 

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی موالنا صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 2 » صفحه :   

 

مخونو،ښکلي صحافت او له رنګه پښتۍ سره په  ۴۶دغه ناول چې تازه د چاپ په ګاڼه سمبال شو په 

زړه راښکونکي ډیزاین په کابل کې د سپین زر میالد مطعبې لخوا د زرو ټوکو په شمېر د ناول دمینه 

 والو لپاره وړاندې شو.

بې څخه ژباړه نه بلکې  لیکوال پخپله هڅه کړې،شپې یې رڼې سبا کړي او دغه ناول  له کومې بلې ژ

ورځې یې پرې ستړې کړې دي، چې د یوه ځوان او پېغلې د ژوند رنګ ،مینه او ارمان یې د کیسې او 

 داستان په ډول په کرښو کښلی دی او دپښتو ادب او هنر لپاره یې د غه لوی خدمت ته اوږه ورکړې  .

 کمپوز پخپله لیکوال،دمنځپانګې ډیزاین وحید مایار او د پښتۍ ډیزاین یې  فداحسین  کړی دی.دکتاب  

یاده دې وي چې وروستی ارمان د ښاغلي روشن لومړی او وروستی اثر نه بلکې تر دې دمخه یې هم 

څو د لنډو کیسو یوه ټولګه ) بې موره ( او د هیواد په  داخل کې یوه کوچنۍ سفرنامه ) درې ورځې 

خاطرې( هم چاپ شوي دي او ددې تر څنګ په بیالبیلو برخو کې  څلور ناچاپ اثار لري چې د 

 وروستي ارمان ناول د شا پر پښتۍ یې هم یادونه شوې ده او هغه هم  د چاپ الرې څاري.

زه لیکوال ته د دغه ښکلي او په زړه پورې  ناول د چاپ کیدو مبارکي وایم،داخبره مې ځکه وکړه  

له چاپ کیدو دمخه هم لوستی دی ،نو په راتلونکې کې هم ورته د ال بریا او خپلې ژبې ته  چې ما

دخدمت کولو په برخه کې د لوی څښتن تعالی په دربار کې دعا کوم تر څو یې د ورته نورو ګټورو 

او  پنځونو شاهدان شو او تاسویې هم لوستلو ته رابولم، تر السه یې کړۍ ، له لوستلو یې خوند واخلۍ

باور لرم چې ورسره ستړي به نشۍ، ځکه یوه ښیګڼه یې داده چې  کوچنی دی، بله دا چې کلمې او 

الفاظ پکې ډېر ساده، په روانه  اوکره پښتو کې کارېدلي دي، ددې ټولو ترڅنګ  دناول کیسه ډېره په 

ل کې مله وساتي زړه پورې او تلوسه لرونکې ده ،چې تاسې به له پیله تر پایه له ځانسره په داسې حا

 چې زړه تنګي به مونکړي.
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