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   هللا معروفیلدپلوم انجنير خلي
   ٢٠١۶ جوالی ١۴برلين ــ      

  
 
  

   و جوابش"يما رشيدی"نامۀ آقای 
  :يروز ايميل ذيل مواصلت کرد    پر

 را ای مقاله عالی جناب ھای نوشته آرشيف در صاحب، معروفی شاغلی محترم و درعاليق جناب
  :است قرار اين از آن لينک  .خواندم" نوشيدن  و  خوردن" کلمات مورد در
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 باشد ممکن اگر. نمايم پيدا شما ھای نوشته آرشيف در نتوانستم سفانهأمت را مقاله اين دوم قسمت
 در برکت. نماييد ليايم برايم را عالی خيلی ۀنوشت اين دوم قسمت اصل يا و لينک نموده لطف
  .ايم شده مستفيد ھميشه شما ھای نوشته از .باد شما دستان

 

  رشيدی يما
  

 :و اينک جوابی، که به آن عزيز فرستادم
  

   ٢٠١۶ جوالی ١٣برلين ــ 
  

 ! دیرشي جان يما ،مارجمند وطندار
 .گشتم خوشحالبسيار  خواندنش از که دادند، انتقال را شما دوستانۀ پيامعزيزان 

 گرفته، قرار زيزع آن ِتوجه مورد ،درويش اين  و بازاریبرھم و درھم ھای نوشته که ازين
  .است من خوشنودی باعث
اين . را بنويسم مقالهآن  دوم قسمتفرصت ھرگز دست نداد، تا  که بگويم، جواب در تأسف بايد با

 و ِسر ھزار سودا، ازين کارھا بسيار دارد؛ چه بسا نوشته ھا، که سر شده ولی به آخر نرسيده
آمدن مسلسل موضوعات تازه و امروزی، باعث شده . ھمين که آب آمده، تيمم برخاسته است

  . است، که نکات کھنۀ ديروزی و پريروزی، به فراموشی سپرده شوند
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 و به ِکارھای من شبيه کارروائيھای دالکھای لب دريای کابل است، که صدھا سر را تر می کنند
 !!! يکی ھم موفق نمی شوندِکل کردن

نظر اندازيد، سلسله ھای ناتمام را " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اگر به آرشيفم در پورتال 
. فراوان خواھيد يافت؛ سلسله ھائی، که ھرگز نبايد بدين فرجام ناتمام و ناھنجار، دچار می شدند

ا چنان می خورم، که چرا چنين است و چرا مطالب نامعدود فکر و کله ام رحيف و افسوس 
  .  دپيچانند، که تسلسلھا برھم می خورمصروف می دارند و در خود می 

مگر ادامۀ . درد سر ندھم، قسمت اول آن مقاله را مرور می کنم، شايد نکاتی را بدان عالوه کنم
ّسال پيش در ذھنم مجسم و متبلور گشته بود، گمان نکنم و نيم موضوع به آن شکلی، که دو 

ّاند؛ چون تصوير و تصوری، که يکبار در ذھن و نظر خطور می کند، شايد ھرگز احياء شده بتو
  .ديگر پس نيايد

  .در ھر صورت خواھم کوشيد، نکاتی را در ادامۀ قسمت اول پيش بکشم
می آن عزيز و ّصداع بيشتر را روا نداشته و اين سطور را به آرزوی جانجوری و خوشی و خر

  . فاميل عزيز شان، ختم می کنم
  

  !!! باشيد و برخوردار از نعمات روزگارموفق
  

   فراوان با حرمت و محبت
  

 خليل معروفی
  
  

 


