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 نامۀ خانم فروزان حسينيان
 AA-AA و جواب پورتال 
   ٢٠١۶ جنوری ٢٨     
  

  
    

  "سينيانُفروزان ح"نامۀ ارجمندی به نام 

  "ـ آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ"به پورتال 

  شما، بر درود و سالم
 از که ،شدم وصل شما ۀصفح با که ،کردم می جو و جست را المثل ضرب يک یامعن امروز

 کمی ،ھزار از يکی  ــھا المثل ضرب" نامه ب دارم کتاب يک من .شدم خوشحال خيلی خواندنش
 از و؛ نيست سھل قدر آن شان استعمال موارد و ھا المثل ضرب ھمه فھميدن که ،"بسيار از

  .بدھند توضيح برايم تا ،ميگيرم کمک مواقع بسياری در ھم فاميل بزرگان
 شماۀ اجاز اگر ،دارم بوک فيس در کابلی ھای المثل ضرب ارتباط به صفحه دو يکی من چون
 من ھدف هچ ،ميشوم خوشحال خيلی ،نمايم درج آنجا در را شما عالی تشريحات و معلومات باشد
  .ميباشد ھا المثل ضرب شدن گارماند ھم

  حرمت با

  حسينيان فروزان
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  ":افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"جواب پورتال 
  

  :ارجمند عزيز، فروزان حسينيان
مسرت بار آورد، وقتی نامۀ دوستانۀ تان را خوانديم و بالخاصه، که تشريحات ضرب المثلھای 

  :بدين وسيله خدمت می نگاريم، که. ورتال ما، باعث قناعت شما گرديده استکابلی از طرف پ
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نشر و تکثير مقاالت پورتال، که با تمپ و طغرای آن به پی دی اف در دسترس ھمگان قرار 
با آن ھم نامۀ . ، ھيچ ممانعتی ندارد، زيرا بالوسيه ذکر صريح مأخذ به ميان می آيدگرفته است

ايشان ھم . شما را به نويسندۀ چنين مقاالت، جناب دپلوم انجنير خليل هللا معروفی، راجع ساختيم
  :بالفاصله جواب ذيل را گسيل کردند

  
  

   ٢٠١۶ جنوری ٢٨ــ برلين 

  !!!المت باشيدعزيزم فروزان جان حسينيان، به س
ًواقعا . نامۀ تان را خواندم و از لطف کريمی، که غير مستقيم به من  کرده ايد، خوشوقت شدم

خوشحالی دست داد، که تشريحات اين درويش در مورد پاره ای از مثلھای کابلی موجبات قناعت 
  . شما را بار آورده است

المثال عالقۀ خاصی دارد، و اين از خالل نامۀ شما فھميده می شود، که آن عزيز به ضرب ا
ازين رو آرزو دارم، که از يک طرف . ميرساند، که فروزان جان در زمينه کار ھم کرده است

ماحصل کار تان را در عرصۀ مثلھا برايما و جھت نشر در پورتال بفرستيد و از طرف ديگر ما 
خود و جزئی از خانوادۀ مردم را، که پيراھنی چند بيشتر از شما عزيزان کھنه کرده ايم، از 

اين نکته را نيز شايان تذکر . بزرگ فرھنگی خود دانسته و سؤاالت خود را به ما راجع سازيد
  :ميدانم، که

اين درويش در زمينۀ اصطالحات کابلی ھم زياد تشبث کرده و مقاالت فراوانی درين مورد، در 
ًست، که يقينا مطالعۀ آنھا خالی از  منتشر ساخته ا"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  .دلچسپی آن عزيز نخواھد بود
وقت شما را بيشتر ازين نگرفته و منتظر می مانم، تا به ما بنويسيد و تماس خود را با پورتال 

  !!!برقرار نگه داريد
  

  با محبتھای فراوان

  خليل ھمه دوستان

  معروفی
 


