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اميد جان اديب و معروفی کاتبۀُم   

 

، در "اميد جان اديب از کابل نازنين"جمند به تعقيب نامۀ اين درويش که به جواب فرمايش ار

منتشر گشت، نامۀ  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2013صفحۀ پريروز ھژدھم می 

  :صميمانۀ آن نور چشم بدين مضمون رسيد

  !باز ھم مزاحمتی کوچک به جناب استاد معروفی« 

در . ايشان از راه دور ھمک#م شدم خوشحال ھستم با. از جواب عالمانۀ استاد گرامی مطلع شدم

مورد نوشته ھای ايشان بايد بگويم که ھمۀ شان رنگ و بوی وطنی دارد و سالھا بود که با خود 

فکر ميکردم که چرا اصط#حات کابلی ما در نشريات و کتابھا درج نيست، تا ما ھم استفاده 

ب#ی نوشته ھای استاد گرامی اما بعد از چندين سال سرگردانی، گم شدۀ خود را در 1. کنيم

واقعاً ايشان اصط#حات عاميانه و زبان مخصوص افغانستان را در . جناب معروفی يافتم

 .نوشتار شان به کار ميبرند که اين مايۀ بس دلگرمی ست

ساله اين بود که مقا1ت استاد چه خوب است، که در يک  12منظور اين مسکين از مقا1ت 

البته اگر دقيقتر شده بگوئيم مقا1ت شان خوب است که از سال . ندجمع آوری شو   pdfفايل 

مخصوصاً مقا1ت استاد . به بعد در يک فايل ساخته شده و به ع#قه مندان تقديم شوند 2004

  .در مورد اصط#حات عاميانه و تحقيقی در مورد بعضی کلمات در يک فايل جمع آوری شوند

  با عرض ادب و احترام

  »کابلــ  بمحمد اميد ادي
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  !ارجمند نور چشم، اميد جان اديب

لطف . خيلی خوشحالم و بخود ميبالم که باز سطور پرمحبت آن عزيز را از نظر ميگذرانم

خاص آن ارجمند که نسبت به خودم و مقا1تم ــ خصوصاً آنھائی که وقف اصط#حات خاص ما 

نميپذيرند ــ روا داشته شده، گشته، خوی و بوی خود ما را دارند و از ھيچ جای ديگر دستور 

 ،واقعاً برايم قوت قلب ميبخشد و بر آنم ميدارد که بيشتر از پيشتر مسير در پيش گرفته را

  .بپيمايم

من که پايه و مايه ام در کوی و برزن معنبر کابل قديم ريخته شده و سی و سه سال از ُعنفوان 

و بھترين دوران عمرم را در دامان گوارای کوه باصفای خواجه صفا گذشتانده ام، آنچه را دارم 

در طول ھمين سالھا بود که تار و پود فکر و  !!!از خيرات سر ھمان سالھاست؛ که يادش بخير

آنچه را ضمن . صورم رشته شد، که تا زنده ام از ھمان جويبار سرشار بھره خواھم گرفتت

کيان و ھستيم را روز تا روز با ھمان گذشته ھای فرخ  ،مقا1ت پريشان امروزيم بيرون ميدھم

ناله ای دارم، از ھجران  امروز اگر حکايت و شکايت و نفير و. در وطن ُمحکمتر گره ميزند

  .نيستان وطن است

فرمايش آن عزيز را در نظر گرفته و بقدری که فرصت اجازت دھد دست به کار ميشوم، اميد 

است که چنين فايلی را از مجموعۀ مقا1ت آن سنخی خود ترتيب داده و از طريق پورتال 

  .ذارمدر دسترس ع#قه مندان بگ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  :از شما اميد جان ارجمند ھم خواھشی دارم و آن اينکه

را خانۀ خود دانسته، رابطۀ اورگانيک با آن قائم  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  

. بسازيد؛ يعنی که دست و آستين خود را بر زده، دست بقلم ببريد و برای پورتال مطلب بفرستيد

خانۀ مشترک تمام افغانانی ست که دل شان برای وطن عزيز ما  اين صفحۀ انترنتی پايگاه و

افغانستان در تپش است؛ البته افغانھائی چون شما پاکدامن و آنانی که به خاک و مردم خود ھيچ 

  .ناروائی را روا نداشته اند

. با اطمينان قوی به قدرت قلم شما، منتظرم که اولين مطلب ارسالی تان را در پورتال بخوانم

رتباط اورگانيک فردی عزيز و دلسوز چون شما، مرا ھم در برآورده ساختن آمال ديرينم ا

  .کمک خواھد کرد

  !!!با فاميل عزيز و دوستان تان تندرست و سرفراز باشيد و ھميشه در خدمت وطن

  با محبتھای فراوان از غربت

 معروفی ،شما برادر


