
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 معلم ورځ 
 

 .اوبه وراچوي-اگاهۍ کال ته خټې-بختوره یې کړې پر هغو، چې زما د پوهې
 معلم؛

 :خو دومره ډېر، چې نه پوهېږم کوم یو یې رایاد کړم
جنت یې ځای؛ رفیق ماما او عزیزهللا ماما، چې سوټی په الس، 

هللا تر غونډۍ به یې اړولم، چې ژر حفیظدرې وکیلد میدان
 لیسې ته ورسوم؛ ځان جمعیت

به   لښتو  باله(، چې په شنو  ابراهیم )مکتبیانو پرنج  استاد  که 
 یې، په ګوتو تڼاکې را نقاشي کولې؛

 شاګرد ته به یې کړل: »برو،  که پوهاند رحیم الهام، چې سریال
 «!بیرو بچر

که اسمعیل فروغي، چې تلویزیون کې ژورنالېستیکي نثرونو 
کړل:  راته  بیا  بیا  یې  به  سره  لیدلو  په  خوند  ادبي  د  کې 
دارم   باور  بنویس؛  کوتاه  داستان  یک  بگي  تو  »انورجان 

 «!مېتوانی
ناول، په  کال کې، د بنیادمان  ۱۳۶۸محک چې په  که عبیدهللا

پنسل کښلې نسخې له لوستلو وروسته یې راته کړل: »ځوانه!  
 دا دې اول داستان دی؟«؛ 

هنري پنځ به دغه  -رښتیا، که اسداسمایي، نه وای، ایا زما ادبي
 رېتم او وزن درلود!؟  

الرو دا  که  بې-او  زرهاوو  زرهاوو  د  کې،  سواده، کوڅو 
ه وای، له ما  سواده، رنګېن ولس، څیرو ته راوتلي زړونه نکم

 !!به یو تازه غږ، تازه خبره، تازه کار راوتالی وای
او ټوله یې داچې: که هغه د نور او غږ استاد چې نه په ویښه،  
نه په خوب کې او نه له مکان او زمان هاغاړه خالص اقلیم  

 کړه نه وای ،کې، وېښته برابر رانه لېرې نه دی، خدای مه 
و نښانونو له رواجي شهرت  ایا زما اگاهي به د ادبي رتبو ا 

 دغه ژوندي سرغړاوي ته 
 او »ځان« اوسېدلو لیونتوب ته، زړه غټ کړی وای!؟ 

ځان سپارم د خدای تعالی د سپېڅلې ارادې نوراني تېغ ته: ټول  
 .دې د خدایي مېنې خوارکي شم

 یې  دا یو له هغو معلمانو دی، چې زما په عقل کې                                         
 چ کال مار ۲۰۲۰د عشق طال کرلي: هرات ښار، د                 
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