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 Letters ھانامه 

  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   2013برلين ــ ھژدھم می     

  

  

  نامه از کابل و جوابيۀ معروفی

ذيل را به  پرمحبت نامۀ 2013می  17 ديروز ،"محمد اميد جان اديب" ، جنابمھموطن ارجمند

  :فرستاد "د ــ آزاد افغانستانافغانستان آزا"پورتال 

 !"آزاد افغانستانــ  افغانستان آزاد" ۀبا عرض س
م و ادب به ادار« 

در مورد مقا%ت استاد گران مايه جناب معروفي نظري . اين جانب محمد اميد از كابل مي باشم

در پورتال  pdfخود را در يك فايل  ۀگذشت ۀسال 12ينكه اگر جناب شان مقا%ت نظر ا. داشتم

  .منتظر پاسخ شما خواھم بود. بود بگذارند، فكر كنم بسيار مفيد خواھد

  »محمد اميد اديب، كابل –با احترام 

  

 :يۀ اين درويشاينک جواب    

   2013می  17برلين ــ 

  !کابلحضرت محمد اميد جان اديب، از  ارجمند عزيز

. فارورد کرد را جنساً برايمآن عزيز ايميلی نوشتۀ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

بس از قلب و چشم و چراخ وطنم، نامه ای  نور چشمیست که من امايۀ دلخوشی و اميدواری 

  .می افتد ،مردم غريب و دورافتاده از وطن ميفرستد و به ياد ما کوتاه، ، ولوانهدوست

قHل و فرھنگ مردم، است انه ھای قديم تا به امروز، دور وطن،بيشترين مقاEت من، از زمچون 

از سر  ،"پريشان"نوشته ھای خواھان مطالعۀ چنين  انِ عزيزدل  ، کهنتيجه ميگيرم، ما ميچرخد

چنين عزيزان را نور چشم خود ميدانم و برای شان  .رای وطن و مردم و فرھنگ ما ميتپدبصدق 
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 دنيایدر ند و باشند، به صحت و سHمت بزيّ برخوردار از عمر و روزی  دعاء ميکنم، که

 و فرمايش نظر در قسمت . بخرامند بازھمو  بخرامندما و فرھنگ وطن و مردم محبت بيکران 

  :ن عزيز بنگارمآ

 اً حدوده ھايم اولين نوشت .ندارمنوشته ھای من خيلی پراگنده اند و خودم نيز ھمه را در دسترس 

و وقتی که خود وزارت دفاع آن زمان " مجلۀ تخنيک"و  "مجلۀ اردو"چل و ھشت سال پيش در 

صب و منوطن عزيزم  1972وقتی که در سال . بوده دنشر گرديبودم، اردو منصب بصاح

، رابطه ام با نوشتن و پرداختن به عازم المان گشتمتحصيل جھت را ترک کرده و عسکری 

سال سی در حدود  تا اينکه .دارد طوEنیی حديثاين خود و  نيز قطع گرديد؛موضوعات فرھنگی 

ن زمان که وبسايتھای انترنتی ھنوز در آ .مبردست به قلم ب تا دوبارهداد  دستفرصتی پيش باز 

فته نامۀ به ھ. کردند را بخود جلبتوجھم خارج وطن  اتيق نيافته بودند، مجHت و نشررون

 2004سال اواخر از . سال در آن قلم زدم ينچندوردم و که در امريکا چاپ ميشد روی آ" ميدا"

وبسايت آن ضای فعال از اع يکیکه  دير نپائيدو  کشيده شد "افغان جرمن آنHين"به پورتال پايم 

در آنجا  ماه در حدود دو صد و پنجاه مقالۀ خرد و بزرگم در مدت تقريباً دو سال و ھشت. گرديدم

درد "ون ختلفی چدر جرائد و مجHت م نوشته ھايماز آن نيز،  شو پيدر عين زمان . نشر گرديد

، "ز افغانستان چاپ لندنمروني"ھفته نامۀ ، "کاروان ماھنامۀ"، "آئينۀ افغانستان" ،"دل افغان

و  "فرياد عاشورا چاپ مشھد"، "چاپ ميونشنعقاب آريانا "، "چاپ ھمبورگفصلنامۀ رنگين "

پورتال ، نظربا چند تن وطنخواِه ھمدل و ھم 2008آگست ھژدھم در  . غيرھم نشر گرديدند

به فعاليت سال پنجم خود  مجدانهکه اينک  را تأسيس کرديم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

درين مدت صدھا مقالۀ خرد و بزرگ را به نشر سپردم، که تعداد دقيق آنھا را خود . ادامه ميدھد

  .ھم نميدانم

اما خوب است که اميد . اتکنآن عزيز مينگرد که جمع آوری تمام مقاEت کاری ست در حد نامم

با وجودی که شايد اين . دوازده سال اخيرم را مخاطب قرار داده اند مقاEتمجموعۀ جان عزيز 

را  مقاEتمھمه  2004از خHل دوسيه ھای بر در بر بيابم، مگر چون تا پيش از سال  رامقاEت 

 رو نشدند، ازيزحمت تايپ آنھا را متقبل مياز سر لطف گيرنده،  با دست مينوشتم و جرائد

 ًEت بعد از نيمۀ احتماEبا  .کمپيوتر و دسکھای خارج از آن داشته باشم را در 2004فقط مقا

  .خواھند بودمحتاج تجديد نظر سابقه يقين دارم که مقاEت وجود آن 

گذاشتم، تا حجم کاری را که بايد انجام بدھم،  ر ديدهنو نرو پيش ديدۀ آ ننکات مختلف را ازي

و ھفتۀ  شدهسر دست گرفته  "اصطHحات عاميانۀ کابلی"سلسلۀ چون  اخيراً . تخمين شده بتواند
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الی چار صد بخش تقديم گردد،  تا تمام مطلب در چوکات سهتقديم ميشود، و  يکی دو بخش آن

  .اردکار د وقت و حوصلۀ فراوان

فقط خواستم مشکHت موجود را بلکه بدھم،  اين نکات را ننوشتم که به آن عزيز جواب ردّ 

ورده ساختن فرمايش ايشان ماھھا را در بر را جلب نمايم، که اگر برآ اميد جان تا تفاھم مشمربر

  .باشدگرفت، عذرم از اول خواسته 

چنين مقاEت به و عزيزان ديگر، آن عزيز کابليم ۀ توجه و عHقکر بدھم که يک بار ديگر بايد تذ

  .باعث دلگرمی خاطر اين درويش ميباشد ،و پراگنده متشتتنوشته ھای و 

وفيق خدمت رده و برای شان تک رزوآرا  داميد جان ارجمنو بھروزی سرفرازی از صميم قلب 

  .ميخواھم به وطن و مردم نجيب ما را

  با محبتھای فراوان

  خليل معروفی

   

 
 


