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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
  
   ٢٠٠٩ دسمبر ٣
  

  !قدر و دلسوز افغان، جناب عبد السميع رفيع صافیعاليو هنرمند  دانشور
مثبت و مثمر شما در امور مهم فرهنگی افغانستان، مايۀ خشنودی انهماک . عالمی سپاس از نامۀ بس صميمانۀ تان

  . آرزومنديم که درين راه که صراط المستقيم است، هميشه گام بگذاريد و مصدر خدمات ارزنده گرديد. ماست
آن را در  شده است، هنوشت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال و بانيان گرچه نامۀ شما عنوانی يکی از متصديان 

کاری های بعدی شما با طليعۀ همبريد و يگذارانيم، بدين اميد که پورتال نشر کرده و از نظر خوانندگان ارجمند خود م
. ران پاکدامن افغان است تمام فرهنگدوستان و خدمتگزاجايگاِه" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال . پورتال باشد

  .هيد ورزيداورتال خود دانسته و به همکاری با آن مبادرت خوازينرو يقين داريم که آن را پ
  . مردم مانگ ارجمندهد و هميشه در خدمت وطن و فريسرفراز و بر مراد باش

  با محبت های فراوان                                                                                 
   AA-AAادارۀ پورتال                                                                                  

  
  

  
  نامۀ جناب عبدالسميع رفيع صافی

  
  ٢٠٠٩ دسمبر ٣جرمنی، 

  

  سالم و تحيت به دانشمند گرامی و صاحب فرهنگ، جناب انجنير  خليل اهللا معروفی

  .ن باشدآرزومندم که در چمن عافيت قدم گذار بوده، زندگی بر وفق مرام تا

اجازه دهيد توسط اين خامه از همه . ی اين حقير پيرامون زبان دریئ راديوۀس فراوان از توجه شما به مصاحبسپا

ل ها و تيلفون های خود بنده را مورد شفقت و ذره نوازی قرار داده يدوستان با فرهنگ و صاحب قلم که با فرستادن ايم

  . نماند، مراسم سپاس گزاری عميق خود را بيان ک

نی بوده انسا تمدن بشريت را به معنی واقعی آن تجربه نموده و در طول تاريخ مظهر دانش کشور ما، افغانستان، اوج

. فرهنگ عالی اسالمی و بی نظير برخوردار استيم  ادبيات نهايت واال، زبان و بسيار ناب،ما از ميراث فرهنگی. است

با افتخار و شجاع بوده، نمادی از عزت در سراسر جهان  خارج، پرچم دار چنين کشور بدين ملحوظ، افغان های مقيم

روی اين اصل، اشخاص صاحب قلم و فرهنگ دوست،  در هر شرايط از زبان و فرهنگ خود به وجه .  می باشند

  .احسن، حراست و نگهداری را بر خود يک امر مسلم می دانند
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 تيلفون، و شما مهربان ۀر خود عالقه مند اند، ذريعغان که به زبان و فرهنگ کشوی از فرهنگيان و قلم بدستان افاعده 

، از اين حقير، علت به زبان نياوردن استادان با صالحيت افغان »افغانستان آزاد« ی در سايت ُپربار تان انيز با نبشته 

  :مال صداقت بايد اذعان بدارم کهبا ک. مثل ، استاد عبدالحی حبيبی را موقع مصاحبه  مورد پرسش قرار داده ايد

بر ضيقی وقت، نتوانستم از دانشمندان افغان در مورد زبان استدالل کنم، فقط به  ی که داشتم، بناامن در دو مصاحبه 

اين که چرا از دانشمندان افغان در مورد زبان .   کردمءيک اظهار نظر از ديد تاريخی جناب شادراون داکتر جاويد اکتفا

  :کردم، به اين علت بود که استدالل ن

يران بيشتر معتقد اند و ی که به گفتار  پيش کسوتان ائن ايرانی را  بيان کنم، تا آن ها خواستم اعترافات و عقايد دانشمندا

  .ارند، حقيقت را از زبان آن ها بشنوندزارج می گ

م دانشمندان افغان، به شمول استاد عبدالحی البته، من در کتابی که پيرامون زبان و ادبيات دری، روی دست دارم، از تما

ی که در راستای فرهنگ و زبان، قلم فرسايی و تحقيق ئحبيبی، استاد کهزاد و بقيه استادان زبان و ادبيات دری، و آن ها

  . کرده اند،  به طور مفصل و جامع نگاشته ام

ده، خرسندم که به فرهنگ و به افغانستان آزاد باز هم يک بار ديگر از شما و ديگر فرهنگيان فرهيخته، سپاسگزاری نمو

  .می انديشيد
 

  !قلم تان در راه وطن و فرهنگ توانا باد
  

  مند، عبدالسميع رفيع صافی،  جرمنی مخلص و ارادت

  


