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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ جنوری ١٩برلين، 
  
  
  
  

    يک هموطن عاليقدردرد دلِ 
  و دلسوز

 

نوری  ج١٧مبارک خود را ذکر نکرده است، ضمن ايميل مؤرخ هموطن گرانقدر و دلسوزی که اسم 

افغانستان آزاد "پورتال آدرس ايميل ، به  خويش، دو صفحۀ دستنويس را سکن کرده و عنوانی بنده٢٠١٠

  .ارسال فرموده است" ــ آزاد افغانستان

  :در صدر ايميل ايشان چنين آمده است
      

)سالم محترم انجنير خليل اهللا معروفی(  salaam mohtaram enjenjar khalil la marofe 
  

و  نوشته های اخيرم در مورد تفاوتهااول از همه از آن هموطن عزيز القدرم ابراز تشکر ميکنم که به 

ضمنًا از ايشان صميمانه معذرت .  عالقه گرفته اند"دری افغانستان" و "فارسی ايران"تفارقهای 

 ابراز ميدارم که،  و در کمال صداقتخاضعانه. اب ارائه ميکنمميخواهم، که دير تر به ايميل ايشان جو

دليل اين تأخير نه سهل انگاری بوده است و تعلل در کار، بلکه فقط يک سهو تخنيکی باعث گرديده بود، 

 متوجه موضوع  اگر دوست و همکار ارجمندی اين مسکين راو. که ايميل آن عزيز از نظرم مکتوم بماند

  .می ماندمو بی بهره نمی ساخت، به يقين که از آن ايميل کامًال بی خبر 

خوانندگان ارجمند پورتال  را از نظر سالی آن هموطن گرامی خويشدر ذيل هردو صفحۀ سکن شدۀ ار

را هر قنع  مان شاء اهللاو که جواب الزم  ،می نمايم  تعهدگذشتانده و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  .چه زود تر تقديم بدارم

، که پورتال خودشان است، هميشه "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" با پورتال آرزومندم که  آن عزيز

و اطمينان يقين . درد دل نموده و از طريق آن پيام خود را به هموطنان عزيز ما در سراسر جهان برسانند

 ابراز  افغانی احساسات بی آاليش و وطنخواهانۀویانه که از ری دلسوزکامل دارم که چنين پيغام ها

 . د خوردن بر خواهی وطنداران  به گوشهای شنواميگردند،
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