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با خورسندي، شاهد به ثمر آمدن كار سترك و با انگيزش تحسين بزرگ اثري هستيم كه دستان تواناي با خورسندي، شاهد به ثمر آمدن كار سترك و با انگيزش تحسين بزرگ اثري هستيم كه دستان تواناي با خورسندي، شاهد به ثمر آمدن كار سترك و با انگيزش تحسين بزرگ اثري هستيم كه دستان تواناي با خورسندي، شاهد به ثمر آمدن كار سترك و با انگيزش تحسين بزرگ اثري هستيم كه دستان تواناي 

» » » » سيما ها و آواهاسيما ها و آواهاسيما ها و آواهاسيما ها و آواها««««ماحصل زحمات اين گرامي،ماحصل زحمات اين گرامي،ماحصل زحمات اين گرامي،ماحصل زحمات اين گرامي،. . . . نويسنده، پركار، نعمت حسيني بار امانت اش را به جاي رسانيده استنويسنده، پركار، نعمت حسيني بار امانت اش را به جاي رسانيده استنويسنده، پركار، نعمت حسيني بار امانت اش را به جاي رسانيده استنويسنده، پركار، نعمت حسيني بار امانت اش را به جاي رسانيده است

        ....هاده استهاده استهاده استهاده استيا برگ ديگري شامل معرفي نويسنده گان و هنرمندان را پيش روي ما نيا برگ ديگري شامل معرفي نويسنده گان و هنرمندان را پيش روي ما نيا برگ ديگري شامل معرفي نويسنده گان و هنرمندان را پيش روي ما نيا برگ ديگري شامل معرفي نويسنده گان و هنرمندان را پيش روي ما ن

از آواني كه پيشينيان تذكره نويس به تدوين سرح حال و ارايه نمونه هاي سخن نويسنده گان دست يازيده اند، از آواني كه پيشينيان تذكره نويس به تدوين سرح حال و ارايه نمونه هاي سخن نويسنده گان دست يازيده اند، از آواني كه پيشينيان تذكره نويس به تدوين سرح حال و ارايه نمونه هاي سخن نويسنده گان دست يازيده اند، از آواني كه پيشينيان تذكره نويس به تدوين سرح حال و ارايه نمونه هاي سخن نويسنده گان دست يازيده اند، 

        ::::با گذشت زمان و ظهور نسل جديدي از نويسنده گان همواره دو نياز مطرح بوده استبا گذشت زمان و ظهور نسل جديدي از نويسنده گان همواره دو نياز مطرح بوده استبا گذشت زمان و ظهور نسل جديدي از نويسنده گان همواره دو نياز مطرح بوده استبا گذشت زمان و ظهور نسل جديدي از نويسنده گان همواره دو نياز مطرح بوده است

نه به كمبود ها و نارسايي هاي نه به كمبود ها و نارسايي هاي نه به كمبود ها و نارسايي هاي نه به كمبود ها و نارسايي هاي نخست، تحقيق غايت آشنائي با آنها از راه تذكره نويسي، دو ديگر پرداخت نقادانخست، تحقيق غايت آشنائي با آنها از راه تذكره نويسي، دو ديگر پرداخت نقادانخست، تحقيق غايت آشنائي با آنها از راه تذكره نويسي، دو ديگر پرداخت نقادانخست، تحقيق غايت آشنائي با آنها از راه تذكره نويسي، دو ديگر پرداخت نقادا

آثار پيشين و چنانكه هويدا است، تذكره نويسي امانتدار يا تهيه شرح حال بدون غرض و مرض و بر كنار از سهل آثار پيشين و چنانكه هويدا است، تذكره نويسي امانتدار يا تهيه شرح حال بدون غرض و مرض و بر كنار از سهل آثار پيشين و چنانكه هويدا است، تذكره نويسي امانتدار يا تهيه شرح حال بدون غرض و مرض و بر كنار از سهل آثار پيشين و چنانكه هويدا است، تذكره نويسي امانتدار يا تهيه شرح حال بدون غرض و مرض و بر كنار از سهل 

انگاري ها، تذكره يي كه سيماي نويسنده وهنرمند را آنگونه  كه بوده است و آنگونه كه انديشيده و نوشته است معرفي انگاري ها، تذكره يي كه سيماي نويسنده وهنرمند را آنگونه  كه بوده است و آنگونه كه انديشيده و نوشته است معرفي انگاري ها، تذكره يي كه سيماي نويسنده وهنرمند را آنگونه  كه بوده است و آنگونه كه انديشيده و نوشته است معرفي انگاري ها، تذكره يي كه سيماي نويسنده وهنرمند را آنگونه  كه بوده است و آنگونه كه انديشيده و نوشته است معرفي 

تذكره هاي كه گوشه تذكره هاي كه گوشه تذكره هاي كه گوشه تذكره هاي كه گوشه . . . . ف نياز صفحات تاريخ ادبيات را تشكيل داده است درين راستا كم نيستف نياز صفحات تاريخ ادبيات را تشكيل داده است درين راستا كم نيستف نياز صفحات تاريخ ادبيات را تشكيل داده است درين راستا كم نيستف نياز صفحات تاريخ ادبيات را تشكيل داده است درين راستا كم نيستكند، آرزوي مطرح و طركند، آرزوي مطرح و طركند، آرزوي مطرح و طركند، آرزوي مطرح و طر

چشمي به برخي از شاعران و نويسنده طرف عالقه مدون داشته و با به كاربرد سليقه هاي تهيه كننده برخي معرفي و چشمي به برخي از شاعران و نويسنده طرف عالقه مدون داشته و با به كاربرد سليقه هاي تهيه كننده برخي معرفي و چشمي به برخي از شاعران و نويسنده طرف عالقه مدون داشته و با به كاربرد سليقه هاي تهيه كننده برخي معرفي و چشمي به برخي از شاعران و نويسنده طرف عالقه مدون داشته و با به كاربرد سليقه هاي تهيه كننده برخي معرفي و 

شاره داشت كه در سفينة فراهم آورده شاره داشت كه در سفينة فراهم آورده شاره داشت كه در سفينة فراهم آورده شاره داشت كه در سفينة فراهم آورده از آن نمونه سالهاي نزديك  مي توان به هموطن پركاري ااز آن نمونه سالهاي نزديك  مي توان به هموطن پركاري ااز آن نمونه سالهاي نزديك  مي توان به هموطن پركاري ااز آن نمونه سالهاي نزديك  مي توان به هموطن پركاري ا. . . . عده يي حذف شده اندعده يي حذف شده اندعده يي حذف شده اندعده يي حذف شده اند

خويش به معرفي شاعران اختصاص يافته است حتا همه آناني را كه در اوزان نيمايي و نحل هاي يادشده به شعر سپيد و خويش به معرفي شاعران اختصاص يافته است حتا همه آناني را كه در اوزان نيمايي و نحل هاي يادشده به شعر سپيد و خويش به معرفي شاعران اختصاص يافته است حتا همه آناني را كه در اوزان نيمايي و نحل هاي يادشده به شعر سپيد و خويش به معرفي شاعران اختصاص يافته است حتا همه آناني را كه در اوزان نيمايي و نحل هاي يادشده به شعر سپيد و 

و فردي در زير نام اديب بزرگواري نمونه هاي نثر فارسي را بيشتر با هدف تبليغ و فردي در زير نام اديب بزرگواري نمونه هاي نثر فارسي را بيشتر با هدف تبليغ و فردي در زير نام اديب بزرگواري نمونه هاي نثر فارسي را بيشتر با هدف تبليغ و فردي در زير نام اديب بزرگواري نمونه هاي نثر فارسي را بيشتر با هدف تبليغ . . . . آزاد  شعر سروده اند، نامي نبرده استآزاد  شعر سروده اند، نامي نبرده استآزاد  شعر سروده اند، نامي نبرده استآزاد  شعر سروده اند، نامي نبرده است

ازهمين روست كه ازهمين روست كه ازهمين روست كه ازهمين روست كه . . . .  وآشنايان و مرض از ميدان برداشتن و سانسور معترضين سياسي ادبي اش گرد آورده است وآشنايان و مرض از ميدان برداشتن و سانسور معترضين سياسي ادبي اش گرد آورده است وآشنايان و مرض از ميدان برداشتن و سانسور معترضين سياسي ادبي اش گرد آورده است وآشنايان و مرض از ميدان برداشتن و سانسور معترضين سياسي ادبي اش گرد آورده استدوستاندوستاندوستاندوستان

تذكره نويسي در افغانستان و معرفي سيماي نويسنده يي بارها با سليقه هاي مختلف و باچند باره كاري به عمل آمده تذكره نويسي در افغانستان و معرفي سيماي نويسنده يي بارها با سليقه هاي مختلف و باچند باره كاري به عمل آمده تذكره نويسي در افغانستان و معرفي سيماي نويسنده يي بارها با سليقه هاي مختلف و باچند باره كاري به عمل آمده تذكره نويسي در افغانستان و معرفي سيماي نويسنده يي بارها با سليقه هاي مختلف و باچند باره كاري به عمل آمده 

        ....استاستاستاست

جلد دوم را از ديگران متمايز جلد دوم را از ديگران متمايز جلد دوم را از ديگران متمايز جلد دوم را از ديگران متمايز » » » » ا ها و آواهاا ها و آواهاا ها و آواهاا ها و آواهاسيمسيمسيمسيم« « « « در بستر تجارب موجود در زمينه تذكره نويسي، آنچه در بستر تجارب موجود در زمينه تذكره نويسي، آنچه در بستر تجارب موجود در زمينه تذكره نويسي، آنچه در بستر تجارب موجود در زمينه تذكره نويسي، آنچه 

        ::::ميسازد، در دو نكته جلب نظر مي كندميسازد، در دو نكته جلب نظر مي كندميسازد، در دو نكته جلب نظر مي كندميسازد، در دو نكته جلب نظر مي كند

 خورشيدي در كابل تهيه  خورشيدي در كابل تهيه  خورشيدي در كابل تهيه  خورشيدي در كابل تهيه ١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧نخست، ويژه گي تكميلي از طرف نويسنده در ادامه تهيه جلد اول كه در سال نخست، ويژه گي تكميلي از طرف نويسنده در ادامه تهيه جلد اول كه در سال نخست، ويژه گي تكميلي از طرف نويسنده در ادامه تهيه جلد اول كه در سال نخست، ويژه گي تكميلي از طرف نويسنده در ادامه تهيه جلد اول كه در سال 

 اختيار داشته كه نه  اختيار داشته كه نه  اختيار داشته كه نه  اختيار داشته كه نه جناب حسيني در جلد دوم فرصتي درجناب حسيني در جلد دوم فرصتي درجناب حسيني در جلد دوم فرصتي درجناب حسيني در جلد دوم فرصتي در. . . . دو ديگر ويژه گي زماني و مكاني آن استدو ديگر ويژه گي زماني و مكاني آن استدو ديگر ويژه گي زماني و مكاني آن استدو ديگر ويژه گي زماني و مكاني آن است. . . . و منتشر شده بودو منتشر شده بودو منتشر شده بودو منتشر شده بود

تنها در معرفي سيما هاي بازمانده از جلد نخست و معرفي هنرمندان و قلمزنان تازه ظهور يافته، بپردازد بلكه تجارب تنها در معرفي سيما هاي بازمانده از جلد نخست و معرفي هنرمندان و قلمزنان تازه ظهور يافته، بپردازد بلكه تجارب تنها در معرفي سيما هاي بازمانده از جلد نخست و معرفي هنرمندان و قلمزنان تازه ظهور يافته، بپردازد بلكه تجارب تنها در معرفي سيما هاي بازمانده از جلد نخست و معرفي هنرمندان و قلمزنان تازه ظهور يافته، بپردازد بلكه تجارب 

آزاي ها و آزاي ها و آزاي ها و آزاي ها و . . . . هوا و فضاي جلد دوم در آن تهيه گرديده استهوا و فضاي جلد دوم در آن تهيه گرديده استهوا و فضاي جلد دوم در آن تهيه گرديده استهوا و فضاي جلد دوم در آن تهيه گرديده است. . . . شخصي خويش را از تهيه جلد پيشين در نظر گيردشخصي خويش را از تهيه جلد پيشين در نظر گيردشخصي خويش را از تهيه جلد پيشين در نظر گيردشخصي خويش را از تهيه جلد پيشين در نظر گيرد

در غربت، اگر تذكره نويس قادر است ، در معرفي سيماي نويسنده فشار در غربت، اگر تذكره نويس قادر است ، در معرفي سيماي نويسنده فشار در غربت، اگر تذكره نويس قادر است ، در معرفي سيماي نويسنده فشار در غربت، اگر تذكره نويس قادر است ، در معرفي سيماي نويسنده فشار . . . . محدوديت هاي طبيعي غربت هجرت استمحدوديت هاي طبيعي غربت هجرت استمحدوديت هاي طبيعي غربت هجرت استمحدوديت هاي طبيعي غربت هجرت است

محدوديت سياسي را بر دوش خويش احساس نكند، دشواري ديگري ناشي از جدا افتاده گي اهل قلم و هنر فراروي محدوديت سياسي را بر دوش خويش احساس نكند، دشواري ديگري ناشي از جدا افتاده گي اهل قلم و هنر فراروي محدوديت سياسي را بر دوش خويش احساس نكند، دشواري ديگري ناشي از جدا افتاده گي اهل قلم و هنر فراروي محدوديت سياسي را بر دوش خويش احساس نكند، دشواري ديگري ناشي از جدا افتاده گي اهل قلم و هنر فراروي 

ا به دشواري ا به دشواري ا به دشواري ا به دشواري اين جدا افتاده گي در گستره اقصي نقاط جهان، كار فراهم آوري زنده گي نامه ها راين جدا افتاده گي در گستره اقصي نقاط جهان، كار فراهم آوري زنده گي نامه ها راين جدا افتاده گي در گستره اقصي نقاط جهان، كار فراهم آوري زنده گي نامه ها راين جدا افتاده گي در گستره اقصي نقاط جهان، كار فراهم آوري زنده گي نامه ها ر. . . . كارش قد بلند مي كندكارش قد بلند مي كندكارش قد بلند مي كندكارش قد بلند مي كند

جامعه يي كه شيرازه هايش از هم فرو پاشيده است و تاريخ آن براي نخستين بار گواه كميت مليونها جامعه يي كه شيرازه هايش از هم فرو پاشيده است و تاريخ آن براي نخستين بار گواه كميت مليونها جامعه يي كه شيرازه هايش از هم فرو پاشيده است و تاريخ آن براي نخستين بار گواه كميت مليونها جامعه يي كه شيرازه هايش از هم فرو پاشيده است و تاريخ آن براي نخستين بار گواه كميت مليونها . . . . مواجه مي سازدمواجه مي سازدمواجه مي سازدمواجه مي سازد

قلم و هنر در جهان است، سوگندمندانه مردم آن بسياري از اهل قلم هموطن خويش را نمي قلم و هنر در جهان است، سوگندمندانه مردم آن بسياري از اهل قلم هموطن خويش را نمي قلم و هنر در جهان است، سوگندمندانه مردم آن بسياري از اهل قلم هموطن خويش را نمي قلم و هنر در جهان است، سوگندمندانه مردم آن بسياري از اهل قلم هموطن خويش را نمي مهاجر و منجمله اهل مهاجر و منجمله اهل مهاجر و منجمله اهل مهاجر و منجمله اهل 

شناسند و از حال و روز ايشان اطالعي ندارند و اهل قلم از روابط و ضوابط آشنا سازنده بي بهره هستند، تعصب زباني، شناسند و از حال و روز ايشان اطالعي ندارند و اهل قلم از روابط و ضوابط آشنا سازنده بي بهره هستند، تعصب زباني، شناسند و از حال و روز ايشان اطالعي ندارند و اهل قلم از روابط و ضوابط آشنا سازنده بي بهره هستند، تعصب زباني، شناسند و از حال و روز ايشان اطالعي ندارند و اهل قلم از روابط و ضوابط آشنا سازنده بي بهره هستند، تعصب زباني، 

... ... ... ... فرو افتاده اند، داغ و نشاني داردفرو افتاده اند، داغ و نشاني داردفرو افتاده اند، داغ و نشاني داردفرو افتاده اند، داغ و نشاني داردقومي، سياسي، در جبين كاركردهاي برخي از آنان كه درين باطالق تعصب آميز قومي، سياسي، در جبين كاركردهاي برخي از آنان كه درين باطالق تعصب آميز قومي، سياسي، در جبين كاركردهاي برخي از آنان كه درين باطالق تعصب آميز قومي، سياسي، در جبين كاركردهاي برخي از آنان كه درين باطالق تعصب آميز 



باري تهيه تذكرة از حال و احوال نويسندگان و هنرمندان و معرفت با آثار فرو آورده هاي قلمچين جامعه و در چنين باري تهيه تذكرة از حال و احوال نويسندگان و هنرمندان و معرفت با آثار فرو آورده هاي قلمچين جامعه و در چنين باري تهيه تذكرة از حال و احوال نويسندگان و هنرمندان و معرفت با آثار فرو آورده هاي قلمچين جامعه و در چنين باري تهيه تذكرة از حال و احوال نويسندگان و هنرمندان و معرفت با آثار فرو آورده هاي قلمچين جامعه و در چنين 

        ....زمانه، كاريست كريم و در خور توجه و ستايش عظيمزمانه، كاريست كريم و در خور توجه و ستايش عظيمزمانه، كاريست كريم و در خور توجه و ستايش عظيمزمانه، كاريست كريم و در خور توجه و ستايش عظيم

واري هاي فراوان قلم به واري هاي فراوان قلم به واري هاي فراوان قلم به واري هاي فراوان قلم به من به عنوان يك تن از زمره كساني كه درين بيش ازين دو دهة پسين شاهد دشمن به عنوان يك تن از زمره كساني كه درين بيش ازين دو دهة پسين شاهد دشمن به عنوان يك تن از زمره كساني كه درين بيش ازين دو دهة پسين شاهد دشمن به عنوان يك تن از زمره كساني كه درين بيش ازين دو دهة پسين شاهد دش

دستان آزاده بوده ام، ميدانم كه جمع آوري زندگي نامه ها و نمونه هاي سخن تا چه حدودي براي جناب نعمت حسيني دستان آزاده بوده ام، ميدانم كه جمع آوري زندگي نامه ها و نمونه هاي سخن تا چه حدودي براي جناب نعمت حسيني دستان آزاده بوده ام، ميدانم كه جمع آوري زندگي نامه ها و نمونه هاي سخن تا چه حدودي براي جناب نعمت حسيني دستان آزاده بوده ام، ميدانم كه جمع آوري زندگي نامه ها و نمونه هاي سخن تا چه حدودي براي جناب نعمت حسيني 

با آنهمه دشواري خواننده متوجه مي شود كه گرد آورنده سعي بليغ به خرچ داده است موازين با آنهمه دشواري خواننده متوجه مي شود كه گرد آورنده سعي بليغ به خرچ داده است موازين با آنهمه دشواري خواننده متوجه مي شود كه گرد آورنده سعي بليغ به خرچ داده است موازين با آنهمه دشواري خواننده متوجه مي شود كه گرد آورنده سعي بليغ به خرچ داده است موازين . . . . طاقت سوز بوده استطاقت سوز بوده استطاقت سوز بوده استطاقت سوز بوده است

ق و جامع رعايت گردد و كار نقد و تحليل بهتر و بيشتر شناسي ادبيات معاصر افغانستان ق و جامع رعايت گردد و كار نقد و تحليل بهتر و بيشتر شناسي ادبيات معاصر افغانستان ق و جامع رعايت گردد و كار نقد و تحليل بهتر و بيشتر شناسي ادبيات معاصر افغانستان ق و جامع رعايت گردد و كار نقد و تحليل بهتر و بيشتر شناسي ادبيات معاصر افغانستان وضوابط زنده گينامه نويسي دقيوضوابط زنده گينامه نويسي دقيوضوابط زنده گينامه نويسي دقيوضوابط زنده گينامه نويسي دقي

زيرا چگونه  زيرا چگونه  زيرا چگونه  زيرا چگونه  . . . . آنجا كه از وابستگي هاي سياسي اشاره هاي دارد، پيام نويسنده شناسي بهتر به گوش ميرسدآنجا كه از وابستگي هاي سياسي اشاره هاي دارد، پيام نويسنده شناسي بهتر به گوش ميرسدآنجا كه از وابستگي هاي سياسي اشاره هاي دارد، پيام نويسنده شناسي بهتر به گوش ميرسدآنجا كه از وابستگي هاي سياسي اشاره هاي دارد، پيام نويسنده شناسي بهتر به گوش ميرسد. . . . به آساني آيدبه آساني آيدبه آساني آيدبه آساني آيد

ا معرفي عاليق سياسي ادبيات اشاره نكرد كه ا معرفي عاليق سياسي ادبيات اشاره نكرد كه ا معرفي عاليق سياسي ادبيات اشاره نكرد كه ا معرفي عاليق سياسي ادبيات اشاره نكرد كه مي توان به ادبيات خونبارترين دوره هاي تاريخ افغانستان تماس گرفت، اممي توان به ادبيات خونبارترين دوره هاي تاريخ افغانستان تماس گرفت، اممي توان به ادبيات خونبارترين دوره هاي تاريخ افغانستان تماس گرفت، اممي توان به ادبيات خونبارترين دوره هاي تاريخ افغانستان تماس گرفت، ام

        تعيين كننده هويت قلمي و هنري صاحبان قلم بوده است؟تعيين كننده هويت قلمي و هنري صاحبان قلم بوده است؟تعيين كننده هويت قلمي و هنري صاحبان قلم بوده است؟تعيين كننده هويت قلمي و هنري صاحبان قلم بوده است؟

بر عالوه، اين اثر بر خالف برخي از آثاري كه وقف زنده گي دارنده گان افراد مشاء اثر در عرصه ادبي بوده بر عالوه، اين اثر بر خالف برخي از آثاري كه وقف زنده گي دارنده گان افراد مشاء اثر در عرصه ادبي بوده بر عالوه، اين اثر بر خالف برخي از آثاري كه وقف زنده گي دارنده گان افراد مشاء اثر در عرصه ادبي بوده بر عالوه، اين اثر بر خالف برخي از آثاري كه وقف زنده گي دارنده گان افراد مشاء اثر در عرصه ادبي بوده 

خواننده خواننده خواننده خواننده . . . . و يا در جايي از كار قلمي بازمانده اندو يا در جايي از كار قلمي بازمانده اندو يا در جايي از كار قلمي بازمانده اندو يا در جايي از كار قلمي بازمانده انداند، به معرفي سيماهاي كساني نيز پرداخته است كه نام و نشاني ندارند اند، به معرفي سيماهاي كساني نيز پرداخته است كه نام و نشاني ندارند اند، به معرفي سيماهاي كساني نيز پرداخته است كه نام و نشاني ندارند اند، به معرفي سيماهاي كساني نيز پرداخته است كه نام و نشاني ندارند 

نكته ياب و ژرف نگر با اين نحوه كار و وسعت دايره زحمت هنگامي بهتر ره مي برد كه چنين اشاراتي را حاوي پاسخ نكته ياب و ژرف نگر با اين نحوه كار و وسعت دايره زحمت هنگامي بهتر ره مي برد كه چنين اشاراتي را حاوي پاسخ نكته ياب و ژرف نگر با اين نحوه كار و وسعت دايره زحمت هنگامي بهتر ره مي برد كه چنين اشاراتي را حاوي پاسخ نكته ياب و ژرف نگر با اين نحوه كار و وسعت دايره زحمت هنگامي بهتر ره مي برد كه چنين اشاراتي را حاوي پاسخ 

در همان حدود آشنايي با كساني كه از مراجع در همان حدود آشنايي با كساني كه از مراجع در همان حدود آشنايي با كساني كه از مراجع در همان حدود آشنايي با كساني كه از مراجع . . . . به نتايج غم انگيز هجرت تحميلي و شامل حال قلمزنان آواره مي يابدبه نتايج غم انگيز هجرت تحميلي و شامل حال قلمزنان آواره مي يابدبه نتايج غم انگيز هجرت تحميلي و شامل حال قلمزنان آواره مي يابدبه نتايج غم انگيز هجرت تحميلي و شامل حال قلمزنان آواره مي يابد

        ....رسمي و نهاد هاي وابسته به دولت سمت نويسنده گي و هنرمندي نيافته اند، براي اين اثر احترام بر مي انگيزدرسمي و نهاد هاي وابسته به دولت سمت نويسنده گي و هنرمندي نيافته اند، براي اين اثر احترام بر مي انگيزدرسمي و نهاد هاي وابسته به دولت سمت نويسنده گي و هنرمندي نيافته اند، براي اين اثر احترام بر مي انگيزدرسمي و نهاد هاي وابسته به دولت سمت نويسنده گي و هنرمندي نيافته اند، براي اين اثر احترام بر مي انگيزد

با اين همه گفتني است كه آثار دشواري هاي موجود و بازتاب ويژه گي هاي فرو پاشيده گي هاي جامعه و با اين همه گفتني است كه آثار دشواري هاي موجود و بازتاب ويژه گي هاي فرو پاشيده گي هاي جامعه و با اين همه گفتني است كه آثار دشواري هاي موجود و بازتاب ويژه گي هاي فرو پاشيده گي هاي جامعه و با اين همه گفتني است كه آثار دشواري هاي موجود و بازتاب ويژه گي هاي فرو پاشيده گي هاي جامعه و 

ايد جناب نعمت حسيني بيش از ديگران به اين معضله ايد جناب نعمت حسيني بيش از ديگران به اين معضله ايد جناب نعمت حسيني بيش از ديگران به اين معضله ايد جناب نعمت حسيني بيش از ديگران به اين معضله جدا افتاده گي هاي اهل قلم، درين اثر نشاني از كمبود ها دارد، شجدا افتاده گي هاي اهل قلم، درين اثر نشاني از كمبود ها دارد، شجدا افتاده گي هاي اهل قلم، درين اثر نشاني از كمبود ها دارد، شجدا افتاده گي هاي اهل قلم، درين اثر نشاني از كمبود ها دارد، ش

اما همانگونه كه اما همانگونه كه اما همانگونه كه اما همانگونه كه . . . . در واقع اين اثر در برگيرنده همة آناني نتواند باشد كه نيات وي را تشكيل داده استدر واقع اين اثر در برگيرنده همة آناني نتواند باشد كه نيات وي را تشكيل داده استدر واقع اين اثر در برگيرنده همة آناني نتواند باشد كه نيات وي را تشكيل داده استدر واقع اين اثر در برگيرنده همة آناني نتواند باشد كه نيات وي را تشكيل داده است. . . . واقف بوده استواقف بوده استواقف بوده استواقف بوده است

ود ود ود ود درخت اميد جلد دوم را پس از تالش و زحمت و تحمل رنجها به شگوفه رسانيد، پيداست كه با تجارب بيشتر، كمبدرخت اميد جلد دوم را پس از تالش و زحمت و تحمل رنجها به شگوفه رسانيد، پيداست كه با تجارب بيشتر، كمبدرخت اميد جلد دوم را پس از تالش و زحمت و تحمل رنجها به شگوفه رسانيد، پيداست كه با تجارب بيشتر، كمبدرخت اميد جلد دوم را پس از تالش و زحمت و تحمل رنجها به شگوفه رسانيد، پيداست كه با تجارب بيشتر، كمب

        ....ها و نارسايي ها در چاپ دوم جلد دوم و يا جلد سوم زدوده آيدها و نارسايي ها در چاپ دوم جلد دوم و يا جلد سوم زدوده آيدها و نارسايي ها در چاپ دوم جلد دوم و يا جلد سوم زدوده آيدها و نارسايي ها در چاپ دوم جلد دوم و يا جلد سوم زدوده آيد

براي نعمت حسيني به نويسنده آزاد خوي كه با وجود گرفتاري ها و مشغوليت هاي كم مانندي كه خداي داند براي نعمت حسيني به نويسنده آزاد خوي كه با وجود گرفتاري ها و مشغوليت هاي كم مانندي كه خداي داند براي نعمت حسيني به نويسنده آزاد خوي كه با وجود گرفتاري ها و مشغوليت هاي كم مانندي كه خداي داند براي نعمت حسيني به نويسنده آزاد خوي كه با وجود گرفتاري ها و مشغوليت هاي كم مانندي كه خداي داند 

سخن سخن سخن سخن و هركس نداند، زحمت تدوين چنين اثري را پذيرا شده  است توفيق بيشتر خواسته قلم اش را پربار تر و دايره و هركس نداند، زحمت تدوين چنين اثري را پذيرا شده  است توفيق بيشتر خواسته قلم اش را پربار تر و دايره و هركس نداند، زحمت تدوين چنين اثري را پذيرا شده  است توفيق بيشتر خواسته قلم اش را پربار تر و دايره و هركس نداند، زحمت تدوين چنين اثري را پذيرا شده  است توفيق بيشتر خواسته قلم اش را پربار تر و دايره 

        ....ترديدي نتوان داشت كه اين اثر نيز محل استشهاد و رجوع اهل تحقيق قرار ميگيردترديدي نتوان داشت كه اين اثر نيز محل استشهاد و رجوع اهل تحقيق قرار ميگيردترديدي نتوان داشت كه اين اثر نيز محل استشهاد و رجوع اهل تحقيق قرار ميگيردترديدي نتوان داشت كه اين اثر نيز محل استشهاد و رجوع اهل تحقيق قرار ميگيرد. . . . اش را گسترده تر ميخواهماش را گسترده تر ميخواهماش را گسترده تر ميخواهماش را گسترده تر ميخواهم

        هامبورگهامبورگهامبورگهامبورگ. . . . محمدنصير مهرين محمدنصير مهرين محمدنصير مهرين محمدنصير مهرين 

        .... خورشيدي خورشيدي خورشيدي خورشيدي١٣٨٢١٣٨٢١٣٨٢١٣٨٢ سرطان  سرطان  سرطان  سرطان –––– ع  ع  ع  ع ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣جوالي جوالي جوالي جوالي 
 


