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 Social  اجتماعی

  
 .دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١٧ اپريل ٠٩
  

  "موسوی"سپاس و ممنون از استاد گرامی 
 

ر مضامين آموزنده با محتوای تحليل  نظۀ  از نقط" افغانستانآزاد-زاد آافغانستان " وزين و محترم پورتالکه  از آنجائی

زاوار ستايش آزادمنشی در خور اھميت و سھای اجتماعی ، سياسی و تاريخی ، ضد استعماری و ارتجاعی از موضع 

 . نشراتی آن ۀ مستقالنی مشبهخصوص متعھد بودنش ه عظيم می باشد ، ب

 ؟» ستاری چيست اري و-ال ؤپاسخ به چند س « تحت عناوين  "سيدحسين موسوی"ُمقاالت نويسنده توانا استاد گرامی 

ستاری مختصر ۀ ويرا لغوی کلمۀُتا اکنون در ھيچ نشريه الکترونی کسی مشاھده ننموده باشند که راجع به معانی و ريش

ُاستاد محترم با درک و دريافت مشکل اين معضله جديد نويسندگی . مندان شده باشد ه  و عالقنتشريحی پيشکش خوانندگا

 . گاھی نويسندگان و غير نويسنده ھا يک اقدام متبحرانه نموده اند آحمات مسلکی جھت آموزش و با ز

مندان و ه  که پر خواننده ترين سايت بوده تعھد و الزاميت خود را به عالق"زاد افغانستانآ-زادآافغانستان " وزين پورتال

 .خوانندگان يک بار ديگر تثبيت نمود 

افغانستان " وزين پورتال از من شکسته قلم در سطح يک آموزنده در رديف نويسندگان توانای ُدر قسمت سوم مقاله فوق

اشته ، و بر خود ذ ياد آور گرديد و بر من منت گ"سيد حسين موسوی" استاد محترم رفيق گرامی ام "زاد افغانستانآ -زادآ

 .دارم  ادبی قرار ۀميبالم که مورد اطمينان و ستايش ھمچو شخصيت ھای برازند

 وگی و مقاله نويسی داشتم  زياد به نويسندقۀی قندھار بودم ، عال"باباه احمد شا" ۀ که ھنوز متعلم ليسیاگرچه در دوران

 قرائت می نمودم، که محتوای مقاالتم انعکاسی ازموضوعات ی در کنفرانسھای مکتب بالوقفه مقاالت مختصرًاکثرا

 طنزی به حجم يک صفحه به زبان پشتو در مسجعبرای بار نخست يک نثر روز و از درد ھای مردمم نمايانگر بود ؛ 

 ما یغاز می شد  معلم مضامين پارسی و پشتوآ به روز درسی ما که شنبه ًنفرانسھا قرائت کردم ، و بعدايکی از ک

ترتيب کردی و مورد تمجيد و ال کرد که چطور اين نبشته را ؤ بود با لبان پر خنده از من س"عبدالمنان خان"شاد روان

 .ُن استاد گرامی قرار گرفتم که برايم بس مايه افتخار بود آنوازش 

ُ ليسه و فاکولته ادبيات زمانش بود و ماستری به لسان انگليسی از ۀ شاگردان ممتاز دورۀ خای از جمل"منان"استاد 

 ۀائی و فھميدگی ادبی و مسلکی اش در جامعشھرت دان. يونيورسيتی نيويارک امريکا به درجه عالی کسب کرده بود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ۀميده و به اصطالح کاکه بودنش محبوب دلھای ھمح جوانان بود ، اخالق ۀادبی و معارف شھر قندھار زبانزد ھم

 .شاگردان و اھل معارف شده بود 

يم به تحصيالت رزوآ ھر متعلم مکتب به يد دولت ھای زور گو بود، اين قلم که نتوانستم  طبق ۀتعين سرنوشت آيند

 .مسلکی ام حسب آرزو  ادامه بدھم به ويژه به نسبت وضع ناگوار اقتصادی نتوانستم به نويسندگی ادامه بدھم 

گردم و بر حسب تشويق و رھنمائی استاد محترم  در زندگی ام اين بار دوم است که به  شفقت  يک استاد ادب مفتخر می

 .يسم و پيشکش  خوانندگان نمايم  توانستم بازھم چيزی بنو"سيدحسين موسوی"

ياد آور می شوم که تا چند سال پيش که دسترسی به الفبای پارسی و پشتو نداشتم به ارتباط جانباختگان چپ انقالبی دست 

 ارسال نمودم که "زاد افغانستانآ-زادآافغانستان " پورتالدرس آ نمودم و توسط  اسکنر به ھيهنويس قلمی برای نشر ت

ر و کاستی به عين شکل نشر ي بدون کدام تغيکه پيشانی باز نه تنھا قبول بلا وزين به اصطالح بپورتال اين گردانندگان

 .نمودند 

ثار ادبی ، تاريخی و سياسی نامبرده خوانندگان بس آ توانا که ۀ نويسند"کبير توخی" و جناب "موسوی"استاد محترم 

 .موختم آنھا آند و در بازسازی ام از ت نوشتن دادأزيادی دارند اين قلم را تشويق و جر

 !بازھم ممنون و سپاس از استادان گرامی قلم شما تواناتر و برانتر باد
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