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  »معروفی«محترم آقای 

  صورت طبيعی مورد احترام قرار می گيرنده  ب
  
  

را درصفحۀ   » معروفی«و ھمچنان مضمون محترم دپلوم انجنيرخليل هللا » لنامۀ افغان ـ جرمن آنالين و پاسخ پورتا«
به مفھوم خاص آن نيست زيرا » معروفی«آنچه را می خواھم درينجا بنويسم ، دفاع از آقای .  جوالی مطالعه نمودم۴

را دارند و درنوشتۀ توانمندی دفاع از خود »  ِبه از صدھزار«ايشان به دفاع و پشتيبانی ضرورتی ندارند بلکه خود 
ازجانب ديگر، ھيأت گردانندگان پورتال درمورد . متذکره ـ شايد برای چندمين بارـ آن توانمندی را به نمايش گذاشته اند

اين را ھم بايد اضافه نمايم که من شمه ئی از صالحيت ادبی . نامۀ موردبحث به نوبۀ خود ، پاسخ جامعی ارائه داشته اند
، من » معروفی«را درزبان دری ندارم و نبايدچنين برداشت شود که با تأئيد موقف محترم آقای » یمعروف«محترم آقای 

  .                                                                                    می باشم» منزلت ادبی«درپی دسترسی به کدام 
، وظيفۀ اخالقی خود می دانم تا برداشت » فغانستان آزاد ـ آزاد افغانستانا«من به عنوان يک عالقه مند پورتال پرافتخار
را باعالقه » معروفی«من از مدت کمی به اينسو نوشته ھای محترم آقای . خودرادربارۀ جروبحث آن مکاتبه ابرازنمايم

نه و درعين حال مؤدب می خوانم و از شيوۀ نوشتار ُرک ، ظريفا» افغانستان آزاد«در صفحات پورتال ملی و مردمی 
پس زمانيکه شخصی از طريق طرزبيان و افادۀ متکی برمنطق و استدالل بتواند خوشبينی خلق . ايشان ، لذت می برم

. چنين فردی جلب اعتماد می کند. کند ، ازسطح يک فردعادی که فقط چيزی می گويد و می نويسد ، باالترمی رود
ًو اينجاست که انسان بازھم به صورت کامال .  احترام را به ھمراه داردًوجلب اعتماد به صورت کامال طبيعی جلب

، اعتماد و احترام را به طرف ايشان می » معروفی«آنچه درمورد محترم آقای خليل هللا . طبيعی لب به تحسين می گشايد
                                                                  :                               ، اين نکات اند، تا جائيکه من برداشت نموده ام کشاند 

                                                                                                           
  

  .دارند) امريکا ومتحدين(قوای مھاجم خارجی   روشن و آشتی ناپذيربرضد ،ـ ايشان موضع قاطع

  .ـ ايشان موضع قاطع ، روشن و آشتی ناپذير دربرابرمجموع خائنين ملی دارند

شان  هـ اي هء يک ب ل« مثاب ه ئ»  ُپ د عنعن ان دي همي ا تمسک ب ه درسوی ديگر ، ب د مترقی ـ نقادان   ی ـ تصوفی در يکطرف و دي
  .اعی می نمايندبذل مس» افغانستان آزاد« دموکراتيک ، درپيشبرد امورپورتال باشکوه ۀ پسنديدۀ  شيو

کال  کلی ازاش ه ش شان ب راث«ـ اي اخود » مي وده است ، ب اجمين ب ر مھ اع دربراب ت و دف تانی مقاوم د باس ه مھ ديم را ک ل ق   کاب
  .گرانبھا را بانثربشاش و مردم پسند ، به دسترس ھموطنان قرارمی دھند» ميراث« حمل می کنند وآن 

وم  سلکی ازبخش عل اه م ه ازنگ ا وجوديک شان ب ی ـ اي ا(طبيع شتقات آنھ ات وم ی) رياضی ، فزيک ، ھندسه ، مثلث دگی م   نماين
ی احاط د ول ادلۀ  کنن وع تع ن ن ه اي ت؛ ک ل انکاراس ان دری ، غيرقاب سان درزب د ل صا قواع شناسی و مشخ رعلم زبان ان ب   ً ش

  .ً  درفھم و توضيح ساحات کامال ازھم متفاوت علمی ، ھمواره ديده نمی شود
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ه می  ھم آميختن زبان ادبی با اصطالحات وياھم زبان عاميانه و ظرافته  با ب ،ـ ايشان درنثرنويسی طنزمنحصربفرد ، بدون مبالغ
  .د آورده اندوجوزبان دری به در  را  جديد)سبک ادبی(» ژانغ«توان گفت که يک 

  .م منحصربه فرد استبا حاضرجوابی منطقی مملو با خوش طبعی ھستند که بازھ» مسلح«ـ ودرپايان بايدافزود که ايشان 

  
يک شخصيت ملی ، » معروفی« ، ازمحترم آقای ازنظرمنمن عادت به ستايش ندارم ولی مجموع خصوصيات باال ، 

و اينجاست که تحسين با تملق خط درشت فاصل می کشد زيرا درتملق ، شخصِ  . قابل اعتماد و قابل احترام می سازد
ت داده می شوند ، نمی باشد وياھم درستايش آنھا اغراق مغرضانه به مورد ستايش حائز اوصاف نيکی که به وی نسب

، » معروفی«درحاليکه درموردمحترم آقای . ًعمل می آيد و بدين ترتيب ، ستايش ازآن شخص کامال تصنعی می باشد
ناختی من که آن ھموطن محترم را ازنزديک نديده ام و کدام ش. ھمه چيز درمعرض ديد و قضاوت ھموطنان قراردارد

به جزازطريق نوشته ھای شان درپورتال ، ازايشان ندارم ، فقط آرزو می کنم که شخصيت ھائی مانند محترم 
ھا رادرنبرد ملی ـ » معروفی«ًکه احيانا درگوشۀ انزوا مانده اند ، به عنوان فريضۀ ملی قلم برداشته و صف » معروفی«

  .                                                                    مستحکمترسازندفرھنگی عليه دشمنان رنگارنگ ملت و ميھن مشترک ما 
افغان «و وبسايت » افغانستان آزاد«البته اين را بايداضافه نمايم که من با بيطرفی کامل با موضوع مکاتبه ميان پورتال 

ن سايت ـ که درنھادشان با تبليغات و ھمکاری درنتيجه ، افراد شريف وابسته به آ. برخورد نموده ام» جرمن آنالين
ًباقوای اشغالگر و متجاوزخارجی و خائنين ملی قلبا مخالف اند ـ  مورد احترام کامل من بوده ولی آنعده که ) انترنيتی(

 آلوده با گذشتۀ خيانت ، وطنفروشی و جنايت باشند ، به صورت طبيعی دشمنان سوگندخوردۀ مردم ما بوده و مراباآنھا
ھرگزسرسازش نخواھدبود؛ و به ھموطنان گرانقدری که جريانات دوسايت راتعقيب می نمايند ، ھمين طرزبرخورد را 

  .                                                                                                                      بيطرفانه توصيه می نمايم
را به عنوان يک پاسخ عام و دائمی به آنھائيکه با استدالل خام برنوشته ھای محترم » شاعر«يداد درپايان ، رو

  :ـ وديگرشخصيت ھای ھم ترازايشان ـ در رابطه با قواعد زبان دری حمله ورمی شوند ، يادآوری می نمايم» معروفی«
  

  
                 شاعری می گفت دزدان معانی برده اند                            "

  ھرکجا درشعرمن يک معنی خوش ديده اند
  ديدم اکثرشعرھايش را يکی معنی نداشت                                            

  "ش را دزديده انديراست می گفت اينکه معنی ھا
  
  

، » توانمندی«ھا بتوانند با را اعاده نمايد تا آن» مظلومان«اشعار» معانی«به رقت آمده و » ظالم«حال بايست آن دزد 
  .                                     ادبی نمايند» زورآزمائی«) وامثال ايشان(مساوات با محترم آقای معروفی » ميدان« روی 

                                                           
  
  !باعرض حرمت

  
  

  


