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عبدهللا آوا

دلنوشته برای اهل قلم☆
ادیبان عزیزالقدر و خوشنام مادر وطن:
به عنوان یک شاگـرد قــدردان همیشه ممنون ذره نـوازی هـای اندیشمندان ادیبانه و بزرگـوارانـه تان هستم
اساتید رفقا دوستان و هموطنان رنجدیده و صبورم
به رسم ادب و به پاس دوستی همراهی و هم آوائی صمیمانه آگاهانه و
همیشگی هر یک شما صاحبدالن اهل قلم برآن شدم تا با قلم کند و کمرنگم
دلنوشته ای داشته باشم تا یادگاری باشد برای همنوعان روشندل و روشن
ضمیر ما که از طریق فضای مجازی صادقانه و خالصانه باهم آشنا و
دوست شده و بی ریا ابراز همدلی همدردی و هم آوائی دارند
عزیزانم:
هر یک شما خوبان ،گل های خوش رنگ و خوش عطر سرسبد زندگی من هستید
تان نه

خود تان گل و عمر

و من به عنوان یک همنوع به وجود تان می بالم ،می نازم و فخر می کنم

دوستان نیک پندار و پاک سرشت من:
بابت هر یک مطالب آموزنده ای که تا به حال برای بلند بردن سطح دانش و آگاهی همنوعان تان خلق و یا
همرسانی کرده اید که من نیز در حد درک و فهم اندکم از صفحات وزین وبسایت ها و فیسبوک های شما
خوبان آموخته و استفاده کرده ام صمیمانه ممنون و سپاسگزارم
یاران مهربان ،معزز و فرهیخته ام :
در اخیر یکبار دیگر
حضور مهربان و مهر آفرین هر یک شما فرهیختگان گرانقدر و گران مهر را صمیمانه ارج نهاده قدردان
و سپاسگزار حمایت های معنوی تان می باشم
روز و روزگار بر شما خوش
و ایام به کام تان شهد و شکرین باد
استوار برقرار و کامگار باشید
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دوستدار همیشگی تان " آوا"

Shah Mohammad Djojan
نویسندهُ قامت رسا محترم آوا
از دید من قلم به دستانی که در افغانستان هستند
گویا در پهنای بی مرز خون ،خاکستر و آتش گل می رویانند که یکی شما هستید.
باری گفته بودم:
خوشا آنکس که گل هائی ز خاکستر برویاند
نمود گل به صحرا افتخار باغبانان نیست
قَ َدر را همتی باید که بشگافد دل سنگش
چو تسلیم قضا گشتن رموز رخنه جویان نیست!
شما کسانی هستید که با قدرت و با قلم خویش دل سنگ را رخنه میزنید.
موفقیت بیشترت خواهم.
جویان.

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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