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 !!!با برکت باشيد

معروفی عزيز تائيد خواھند کرد که در ھر مذاکرۀ تيلفونی که غالباً با بزرگواری، جويای احوال 
کابل اسير محبتھای خود ميشوند، يک بخشی از صحبتھای ما بر اصط.حات و رسم و رواجھای 

که با درايت " ــ آزاد افغانستانآزاد  افغانستان"به جان برابر و دوستان و ھمکاران سايت وزين 
از جمله سھل انگاريھائی که در رژيمھای . و آزادی کامل بر مسايل روشنی می اندازند، ميچرخد

گذشته در ھمه ساحات، مخصوصا آموزش و پرورش زبانھای ملی ما، پشتو و دری، صورت 
زبان با ص.بت و شيرين دری  خوشبختانه خود آقای معروفی مکرراً در مورد. گرفته است

مطالبی نوشته اند که ھمه ازان بھره مند شده ايم و اخيراً دانشمند گرانقدر جناب اسحاق برکت بر 
لسان پشتو، مينوشتند و مدتی تدريس آن را ھم به عھده داشتند، اما با ھمه ع.قه مندی و انتظاری 

چندی پيش آقای معروفی مژدۀ . ديدکه دوستان داشتند، سلسلۀ آن بصورت غير مترقب قطع گر
را دادند که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"طبع بخشھای انتشاريافته در سايت محبوب 

خوشبختانه بعد از مدتی . اميدوارم ھرچه زودتر بدسترس دوستداران از جمله اين ارادتمند برسد
مژدۀ » لری«و » ليری«امروز نوشتۀ پربرکتی نظرم را جلب کرد که  ضمن تشريح کلمۀ 

به آرزوی موفقيتھای مزيد جناب برکت، . ازسرگيری و ادامۀ دروس پشتو ازان استشمام ميشود
 .بی صبرانه اين سلسله را تعقيب و مستفيض خواھيم شد

  

  چـــه دZراست کــ.م برکت       زيب اين  سـلسله  نام برکت

  تـام برکت بعد عمــری ھـمه دارند اميد       کـوشش بی حد و

  »اسير«ھمگی چشم براھند 

  سعی  موفـور و ُمدام برکت

  

 )م  2012اکتوبر  13ــ فرانکفورت،  » اسير«نسيم . م( 


