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 Letters&Proposals  نامه ها و پيشنهاد ها

  
  محمد اسحاق بــرکـت
  اويـرجـينيا  ــ امــريک

  ٢٠٠٩ جوالی ٩

  
  

  که من ميشناسـمرا  ای "عـروفـیم"
  

  دانشمند اديب ، نويسنده و
 

  ر ميانگيکعده مسايل د و بحث های کتبی روی امالی کلمات و جر ن روز ها  مباحثات ودري
   باال ته و"جرمن آنالين"پورتال  ان وعده نويسندگ يک آقای ديپلوم انجينرخليل اهللا معروفی ،

اين قلم را بدان کاری نيست . را حق بجانب ميداند درين مباحثات طرفها هر کدام خود و ميشود
ميزبان  خويشتن رام قضاوت ميکنند و هکذا نميخواهد  مـرد، چونيک حق بجانب استکه کدام

   .دهد خوان قضاوت قرار
در مورد جناب معروفی که مدت طوالنيی از عمر عزيز را  خود ميدانم تا آنچه ۀاما من وجيب

 دشمنان کشورش و برای آزادیتذميم  تقبيح و ، تنوير افکار وزاری وطنگرا صرف خدمت خود
جمند ان ارگخوانندرا آنچه  . نامه بريزمدرين بيطرفانه ،، ميدانم آن عرق جبين ريخته اندواقعی

سالی هستم که  نه هم به سن و آن ضرورت دارم وه نه ب ت، کهميخوانند از روی تملق نيس
برخی  موارد با  ممکن در: ور ميشومآبصورت ضمنی ياد   باشم ویتارتق کس نيازمند تحفه و

، دانشمند را منحيث يک  شخصيت ملی و  علی الر غم آن او،هم نظر نباشم م عقيدت وايشان ه
  .ميدانمنب بجا حق  موارد  محق وریايدر بس

  ساليانی هم ، چند سال صنفی هم وطرف ميشناسم به اين١٣۴٠من آقای معـروفی را از سالهای 
و   در جر.الی از آن او بودنمرات ع  و بوده دايم ممتازمحصالن،، ايشان در بين همکار بوديم

 سال ۴۵از حدود   چنين بوده که امروز بعد،معموليست بحث های صنفی که يک امر عادی و
 خطوه عدول نميکرد، سخنانش از واقعيت يک ميبينيم يعنی هميشه واقع بين بوده و را او

  .قول وعمل خود صادق است  در،د بودهمستن و  ، مقنعمستدل
  ه و آهستـ،شريفانه بوده ، برخوردش خيلی ها انسانی وفروتن است دب، متواضع وؤشخصيت م

به  فتارش صادق وگ، در هدوش ميدگ، به سخنان جانب مقابل هم خوب ويدگسنجيده سخن مي
  .عهدش وفاداراست

رديد در حاليکه گ وقتی شامل کار وعهده دار وظايف رسمی ،در سالهای بعد از فراغت تحصيل
آن ۀ از عهد به ايشان سپرده شده و ٣ ۀب رتۀ وظيف،بود) نظامی( ٩يا  و ٨خود مامور رتبه 

واقع بين بوده در راه خدمت به  ، صادق ورديد، شخص وظيفه شناسگبحسن صورت بدر مي
  .مساعی مضايقه نکرده است وطن از هيچ نوع
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ر گ مم،ر نديدگرا د ن  ببعد او آاز  و گرديد تحصيل عازم المانۀغرض ادام ١٩٧٢  در سال 
همقدمی با کاروان  وطن و همراهی و سال ها دوری از   بعد از.ر بوده ايمگجويای احوال همدي

  آغاز   فردای شب ديجور، غافل از ختم يک مصيبت و آزادی ميهن به اميد صبح راستين و
) امريکا ( اينجا ١٩٩۶سال  ترک ديار کرده در، همچو مليونها هموطنم مجبوراًًرگمصيبت دي

 آموزندٔه آقای معروفی افتاد و نوشته های ادبی و مرتبٔه اول چشمم به مقاالت وبرای  آمدم و
 بعد از اندک ،مه و مقاالتش را خواندرا تعقيب کرد  وقتی نوشته های او.رديدگخاطره ها تازه 

کسی را نظيرش ميتوان  خوردار است که کمترصفاتی بر  از کماالت ومدت دريافتم که ايشان
 شرايط نامساعد آموزشی  او بالخصوص برای آنانيکه درۀآموزند  مضامين ادبی و.سراغ کرد
م با تعصبات دينی ، أتو اخير تحت حاکميت مشتی مزدوران اجنبی با افکار حجری ۀدر سه ده
  .ردانيدگخود مجذوب  مرا بيشتر جلب و لسانی بسر ميبرند ، مذهبی و

 از خون پاک ،غافل نبودهذردگ  در وطن میاز محتوای مقاالتش دريافتم که ايشان از آنچه
  ناله های مادران داغ ديده دفاع و ضجه ها ويتيمان و اشکهای داغ بيوه زنان و ، شهيدان

 مرا يقين کامل است که اين مساعی شان تا صبح .نياسوده است دمی کرده و دآوری هايا
  !يارش بادا  که خداوند،ادامه خواهد يافت يلدا پايان شب تاريک و راستين و

، لسانی، مذهبی تعصبات دينی ،کوچکترين ذره ای از  ، ادامه داردبالوقفهدر نوشته هايش که 
 آتش دردهای وطن و سوخته در  منحيث يک شخصيت ملی و.سراغ نميگردد قومی و غيره

تو عال قدا) دری(رچه لسان مادری گخود  ،وطندار  زايدالوصف داشته ۀرند اما به لسان ملی پ
  .دون هـراس دفاع ميکنندب ن قاطعانه و آاز

يد  زبانشناسی معلومات کافی و اديب تواناست ، در ادبيات دری و آقای معروفی نويسنده و
را   وقتی مضامين او.روش بخصوص خودش را دارد ، نوشته هايش سبک ودارند طولی

ي ســچه استفاده از در به کوچه های قديم کابل ميکشاند، در نوشته های خود ميخوانيم ما را
که باشد مردود شمرده با  قلمی انه را از هر زبان وگو اصطالحات بي ميکند، ورود کلمات

 قويتت و )انشاء  امالء و(  در راه درست نويسی .بی امان مينمايدۀ  آن مبارزۀويندگ نويسنده و
يشان  ا.ملی دری که صاحب معلومات کافيست ، زحمات فراوانی  ميکشندلسان و بارآوری 

 اينجاست که با بعض ها تصادم فکری ،پيش ميکشددرست  راست و  وگُرنظرياتش را 
ورد که اين قلم  آی ببار میئشکر رنجيها يرد وگی صورت ميئبحثها و رفته جرگصورت 

  .طرفدارش نيست
 از هر قماشی( متجاوز  حد شان پيوسته با استعمار و وطن دوستی بيش از جناب معروفی بنابر

 که در خدمت آنها بوده و یئدستياران آنها ، نهاد ها ، دولتهای دست نشانده ، ايادی و ) که بوده
سترش گ که در راه پخش و اشخاصی افراد و ان وگانگبي تبليغاتی ی وگهنهای فرهاگباالخره پاي

صفات عالی به ايشان شخصيت ملی بخشيده همين . ميرزمند انه در آمده ، رزميده وگ بيگفرهن
  .است
وردن  حسن ختام و آبر سبيل ،رچه جناب معروفی را در اکثر موارد محق ميدانمگ اخير در

ور آاد ي،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خوانندۀ عزيز پورتال مبارز و رزمندۀ انبساط خاطر
  :ميشوم که 

  !هم کنيز است  اما کنيز بيچاره باز،رچه دل بی بی از دست کنيز پـُر خون استگ ــ 
  ر کرم   گست که اي پرنده ا اما غچی باز هم، از غچی دل آزار اندیر چه کرمهای لب جوگــ 

  نخورد چه کند؟، لِب جو 
 صبر و افتد از ی چند روزه بسيار اتفاق میيشان در همچو موارد که درين دنياـر اگ لـذا ا

  .بود خواهدباال تر  ی شان واال تر وگفرهن  مقام علمی و،يرندگی کار ميئحوصله افزا
   با تقديم احـــترام

  
  


