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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۴  سپتمبر۶برلين ــ      
  
  

  

  گرامیان  خواھشی جدی از ھمکار
  

 افتخار دارد، که در مدت فعاليت شش سالۀ خود، تعھد "انافغانستان آزاد ــ آزاد افغانست"پورتال 

سان ھمان قسمی که بانيان و مؤسّ . جا می آوردب، جداً خود را در راھی که در پيش گرفته بود

پورتال انتظار و توقع داشتند، با راه و رسمی که اين صفحۀ انترنتی پای به ميدان گذاشت، ديری 

اين توجه و روآوری خوشبختانه روزافزون گشت .  جلب نمايدنپائيد که توجه اھل قلم را به خود

با ُمباھات ميتوان يادآوری کرد، که امروز بيشتر . و ابعاد وسيع و گسترده ای را به خود گرفت

از سه صد و بلکه تا حدود چارصد نويسنده و شاعر گرانقدر و نشريات و سازمانھای پيشرو در 

از ھمين رو صريحاً . ندحمل ميکن پورتال را يکجائی با ما عقب پورتال ايستاده اند و بار گران

 خانۀ مشترک ھمۀ ھمکاران آن ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال ميتوان گفت، که 

ميسزد و بلکه الزم می افتد، تا از توجه و عنايت خاصی که ھمکاران عزيز به پورتال . ميباشد

اين سپاسمندی و . داومت ھمکاری ايشان را آرزو ببريمو مُ خود دارند، از صميم قلب تشکر کنيم 

لبی متصديان پورتال مگر مانع آن نميشود، که توقعات خود را با ھمکاران عزيز خود قامتنان 

  .در ميان نگذاريم

ھمکاران عزيز، خوانندگان گرانقدر و ھمه عالقه مندان پورتال توجه دارند، که گردانندگان و 

طالب ارسالی منثور و منظوم ھمکاران را مطابق به پاليسی نشراتی خود، بعد کارمندان پورتال م

چنين کاری . منتشر ميسازند ،و تنظيماز بررسی ھمه جانبه و پس از اصالح و ويرايش امالئی 

ً صرف مساعی ميخواھد و توانفرسا و وقتگير است البته تصحيح امالئی، نه ازين خاطر . يقينا

 با امالی يکدست و حتی المقدور بدون خدشه و اشتباه در معرض اھميّت دارد، که مطالب
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مطالعۀ خوانندگان قرار ميگيرند، بلکه بصورت ضمنی پرورش و ترويج امالی درست را نيز 

 را به دوش گرفته است، "مکتب درستنويسی"اگر بگوئيم که پورتال وظيفۀ يک . به عھده دارد

  .سخنی خالف واقع و به گزاف نگفته ام

سر ميبريم، متأسفانه خودسريھا و بدعتھای بی لگام در امالء بسيار به چشم ه در زمانی که ب

ميخورد؛ گوئی ھر کسی از خود شيوه ای را که به ذوق و مزاجش برابر است، مرعی ميدارد، 

  .که به قواعد و ضوابط عام و پذيرفتۀ زبان پايبندی و وقعی از خود نشان بدھند بدون اين

طی آرزو، اميد و انتظار پورتال و ويراستاران آن بالخاصه، از ھمکاران گرانقدر در چنين شراي

اينست، تا مطالب نشرشدۀ خود را با دقت از نظر گذشتانده و متوجه کمبودھا و اشتباھات امالئی 

  !!!ندخود گرديده و جلو تکرار اشتباھات امالئی خود را بگير

يحات امالئی ويراستاران پورتال را جداً در نظر  ايرانی ما تصح ارجمنددر حالی که ھمکاران

گرفته و جلو ارتکاب مکرر اغالط  امالئی را ميگيرند، متأسفانه اکثريت مطلق ھمکاران افغان 

ما بدين نکته ھيچ توجه ندارند و عين اغالط و اشتباھات باربار و به تکرار در مطالب ايشان 

در زمينه در حدی ست، که حتی بعد از عدم توجه بعض ھمکاران ارجمند . سراغ ميگردد

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ھمکاری چندين ساله ھم، نوشتن درست نام و عنوان پورتال 

  .راعات نميکنندرا مُ 

بعض ھمکاران ارجمند مطالب نوشته شدۀ خود را حتی بار دگر ھم نميخوانند، تا الاقل جلو 

 اين عزيزان مطمئن اند، که در پورتال افرادی به حيث شايد. اشتباھات تايپی خود را بگيرند

را به  وظيفۀ اصالح و تصحيح و ويراستاری مطالب " غمکشنحس"ح و ويراستار و مصحّ 

  .ند، ازين رو اال و بال ھمه را به گردن مال می اندازندعھده گرفته ا

ح و تصحيح وظيفۀ اصالگوشه ای از  ويراستاران ديگر پورتال، در پھلویاين درويش که 

ً تنظيم اشعار اغالط تايپی و امالئی مطالب  را به عھده گرفته است، صميمانه ولی و خصوصا

راعات مراتب جداً توجِه ھمکاران عزيز را به موضوع جلب کرده و آرزو ميکنم، که با مُ 

  .امالئی، از ثقلت حمل بار گران ويراستاران بکاھند

امروز مجبوراً درد دل خود را با ھمکاران ارجمند در بعد از سالھا زحمتکشی پيھم و الينقطع، 

ميان گذاشتم، به اميد اين که ازين به بعد در زمينه توجِه جدی به خرج داده و عرقريزی 

  .ويراستاران را کمتر بسازند

اگر با اين درد دل جدی، با ھمکاران گرانقدر بی پرده و پوست کنده سخن گفته ام، معذورم 

  !!! خواھند داشت

 ا عرض احترام و محبت به ھمه ھمکاران ارجمندب


