
 

 محترم عبدالله نوابی شادکام،

  اواز خوان، رسام ، شاعر و اهنگساز خوب کشور ما ،
 

  فضل الر حیم رحیم خبرنگار ازاد
 

صورتگر با مویک و در ترکیب رامشگر روان انسان می شود و به عنوان آ، چون خنیاگریانسانی که 
شود که باترکیب  شاعری می  دنیائی نا دیدنی های انسان را در تابلو نقش می کشد و ،رنگها
، ، عشق و محبت و همه ارزوهای ناگفتهء بلند انسانی، رنجگی کلمات غزلی می سازد از درد سچه

، استعداد شود که زمزمه های محبتش حتا جمعه به مکتب اورد شاگرد گریزپا رامعلمی می 
صاحبدالن را ساعت ها ، کتیبه های منقشی دل انگیزی می شود که چشم خطاطی اش افریده گر

مصروف دیدار خود نگاه می دارد ، طنین شورانگیز صدایش هنگام دکلمهء سروده ها چنان پر سوز 
 خود شاعر است و پیگیری اش در عرصهء یو گذاز می باشد که گوئی پیام  دل شاعر  به صدا

راده اش به عنوان ورزش چنان می باشد که با گذشت سالها از افغانستان تا کانادا، بر تصمیم و ا
برنده هنوز هم استوار ایستاده است و باخت را نمی شناسد ، می توانیم بیدریغ این انسان با 
خالقیت هنری چند بعدی را که شمار ان در انسانها و بویژه در کشور ما اندک و یا در ادوار تاریخ 

، این شخصیت  چند بعدی و سر تا استعداد. اند را مایه فخر کشور ما بدانیم ه انگشت شمار بود
، ، کمپوزیتور موفق کشور ما ،شاعری باقریحه و با ذوقمحبت و صمیمت اواز خوان خوش صدا

، دیکلمه تور خوب و ورزش کار با تصمیم صاحب دستان سحرانگیز در عرصه رسامی و خطاطی
 شادکام است که مدت بیشتر از ده سال می شود که در شهر تورنتوء عالی محترم عبدالله نوابی

محترم شادکام به حیث شخصیت فرهیختهء فرهنگی .ء افغان به سر میبرد کانادا به عنوان پناهنده
، ادبی و هنری کشور ما به صفت معلم  و اموزگار مدبر به حیث یکی از چهره های مطرح در عرصهء 

ن  با پشت کار ورزش  بیشترین قسمت از عمرش راوقف خدمت در این موسیقی  و یکی از مربیا
عث با عرصه ها نموده که با کمال افتخار می توانم بگویم که حضورش در عرصه هنر و ادب کشورما

  . فخر و مباهات وطن و تک تک از هموطنان می باشد 
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