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 ن صلح آقا ی معروفیتمجید از اعال
 
 

در صفحهٔ انترنیتی "آریانا افغانستان" مضمونی را  ، جنوری سال جاری 19آقای معروفی به تاریخ 
ن صلح" به نشر سپاریده و از جناب ولی آریا که در هفته های اخیر آقای معروفی تحت عنوان "اعال

 ت. معقول مخاطب قرار داده بود، معذرت خواسته اسوی را با سخنان زشت، درشت و غیر 
 

ن از این اعال م، اینجانب ضمن اینکه این عمل آقای معروفی را نشانهٔ بزرگواری شان تلقی می کن 
ن صلح را نه تنها متوجه آقای ولی آریا وه بر این، اعال. عالمصلح شان تمجید فراوان نیز می نمای

این ابتکار   و  پنداشته  ؛ جمیع کسانیکه جنگ قلمی به راه می اندازند  و  خودممی دانم، بلکه آنرا متوجه  
 گمنشانهٔ آقای معروفی را یک ضرورت تأریخی نیز می شمارم. ربز

 

سال گذشته کشور ما در آتش جنگ و  40به خاطر آنکه در عرض ما به صلح ضرورت داریم، 
ست که نه تنها انسان این زجر بسیار کشیده و دیری ، نفاق، کشمکش و زد و کند، کشت و خون

 سرزمین، بلکه کلیه موجودات و حتی سنگ و چوب آن خواهان صلح اند و از جنگ بیزار آمده اند. 
 

پس چه خوبست که ما نیروی خود را از انواع و اقسام کشمکش ها و جنگهای گرم و ستیزه های 
شور خود قرار دهیم. اگر مردم و ک  ، قلمی بیرون کشیده و این نیروی را در خدمت شگوفائی فرهنگ

ما آن نیروهائی را که در جنگهای قلمی به مصرف رسانده ایم، برای آگاهی و شگوفائی فرهنگ 
 .به یقین که موفقیتهای بزرگی نصیب ما می شد ؛ خود به کار می گرفتیم

 

ت آقای معروفی را که تا مقاال  ام  که اینجانب سالهای متمادی کوشش به عمل آورده  کنمباید یادآوری   
سر شار از دانستنی های علمی، دستور زبان، ضرب المثل ها و بسی مسایل علمی بودند، از طریق 

ت فیض و ین به نشر رسانیده ام. بدون شک هزاران خواننده ازین مقاالپورتالٔ  افغان جرمن آنال
 اند و در نتیجه به غنای فرهنگی افغانان و کشور ما انجامیده است.  بهره برده

 

احترام موسپیدان و بزرگان بر جوانان   ، وه بر این باید اضافه کنم که بر حسب آئین مستمر بزرگانعال
ازینرو اینجانب نیز به نهیب آقای معروفی لبیک گفته، یادآور می شوم که اگر سخنانی  ؛واجب است

شت از قلم اینجانب چکیده باشد، از همه آن معذرت خواسته به فریاد صلحخواهی تمکین زشت و یا در
 .گمنشانه را به کار گیرندرکرده، از باقی هم میهنان نیز خواهشمندم تا این روش بز
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تا ازین   ،ت و کتابها کما کان ضرور و درست استرساال ،در پایان باید یادآور شوم که نقد نوشته ها
پیروی از  مخلصانه و صمیمانه باشند و با ، باید دوستانه هانقد این کن ال ،رود آنها باال طریق کیفیت

تنوع افکار و محدودیت های ذهنی ـ فکری خود و دیگران »به    معنون  سدیدهاشم  مقالهٔ جناب محترم  

 .تا به جنگ قلمی نیانجامند «را جدی بگیرید
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