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  استاد محمد اسحاق برکت

 ٢٠١٠ نومبر ٣١ويرجينيا ــ  
 

 
  !عـودت با سعادت 

  غيبت شان بعد از حضور
  !ميمون باد

زبانشناس جناب دپلوم   شخصيت دانشمند، نويسنده ، شاعر، اديب و، مـوقـرطرف مرد  مدتی باين از
 حضور نداشتند و اين "افغانستان  آزادــافغانستان آزاد " پورتال معزز انجنير خليل اهللا معروفی در

انفصال و دوری شان باعث گرديد که از قلم رسا و توانای جناب که هميشه صفحات پورتال را 
  . چيزی به نظر نرسدزينت می بخشيد،

با ابراز تشکر و امتنان از دست اندرکاران پورتال که نشرات آنرا بروال هميشگی و معمول بوجه 
احسن به پيش برده اند، علی رغم اينهمه، ما منتظرين و تشنگان مضامين علمی و ادبی که از هر 

وديم تا ايشان مع الخير با سطر و صفحۀ آن می آموزيم و بازهم می آموزيم، در انتظار چنين روزی ب
صحت کامل و انرژی وافر به پورتال تشريف بياورند و به نشر مضامين علمی و ادبی شان ما را 

  .مستفيد گردانند
شکر خدايرا که بعد از گذشت مدتی باز امروز وقتی صفحۀ زيبای پورتال را باز کردم چشمم به 

  !بهر وجه مقدمش گرامی. آن مستفيد شدم يکی از نوشته هايش فتاد، روشن شد و از 
را " باب"ديگری هستيم، که از آنها صرف دو " بابهای"و اما من و امثال من دههای ديگر منتظر

  .برای تزئيد معلومات ما گشوده اند
زير عناوين " معروفی "بدون مبالغه و بدون تملق و پوست کنده بايد بگويم، که مقاالت اخير جناب

برای اين )" بخش چارم(ابواب ثالثی مزيد فيه "و )" بخش سوم(صرفی چند لغت شرح و تحليل "
کمين و بسياری از هموطنانم آنقدر با اهميت و ارزنده است که نظيرش پيش ازين ديده نشده و کسی 

اينکه يا  ( هم از آن در هيچ کتاب و هيچ دستور زبان با اين فصاحت و وضاحت ذکری نکرده اند
  ) . استنظر من دور مانده ازکرده اند و 

وعدۀ شان ه گرفته ب سر سلسله را از اميد وارم وقتی جناب شان باز به پورتال تشريف آوردند آن
  ". ترکرده را ناتراش نگذارندسرهای"به گفتۀ خودشان  وفا نموده و

ذا از من و امثال من از همه مقاالت اين دانشمند مستفيد شده ازان آموخته و بازهم می آموزيم ، ل
خواهشمنديم و آرزو ميرود تا هرچه زودتر و در اولين فرصت مساعد به نشر مضامين علمی  ايشان
  و من اهللا التوفيق.  خود که سخت منتظر آن بوديم، اقدام نمايند  و ادبی

  
  


