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  خالق داد پغمانی
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  " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"قابل توجه پورتال 
  

  "افغان جرمن آنالين"و 
  

ان زياد ه نيکوئی ميدانند که خالف نويسندگان اين ناظر کم ادعا آشنائی دارند، بپريش افکار قلم شکسته وکه با  آنھائی

نموده باشند؛ برای من چنين امری  "لب تر"پر مدعا ، که قادرند در تمام زمينه ھا مطلب بنويسند، بدون آنکه  نويس و

حين بر آمدن بر سالنگ به عالوۀ ھای چکله يزی بنويسم ، قلمم به مانند موترچه وقتی خواسته باشم چ. امکان ندارد

ده ھا بار به سرفه نيز افتيده نمی تواند به صورت مستقيم داخل اصل موضوع " ريز گرفتن"نياز به گرم آمدن و 

قبل از خواندن مطلب به دشنام آغاز  لذا نخست از خوانندۀ گرامی تمنا دارم تا اين کمبود را زياد جدی نگرفته و. گردد

  -خودش را دل  بعد از آن- ننمايد

  :اما غرض از مزاحمت کنونی و

آن بايد بنگارم که اين قلم روی ده ھا دليل می " ريزگرفتن"  گرم آمدن قلم واز پرداختن به اصل موضوع به مثابۀقبل 

آشنا ساخته و آنھا را برای روزی آماده "  دری- فارسی"کوشم تا فرزندانم را در ديار غربت با زبان مادری شان 

به ديار کفر پناه وحش، ساير حيوانات باغ  و" روباه ، گاو، بز"زی شان که از تپ تپ پای خالف پدر گريبسازم که 

را  امريکا کاری بيابند، با دانستن زبان مادری بتوانند در افغانستان بخت خود آورده ، وقتی نتوانند در اروپا و

ھميشه دچار کمبود  به خاطر تحقق اين ھدف ، مگر.  در صورت خواست خدا سر از مقامات باال در آورند،آزموده

اديب سرشناس کشور  تا اينکه در اين اواخر چشمم به سلسله مقاالتی از دانشمند معظم و. مواد درسی می باشم 

تالش ايشان به خاطر ترويج درست نويسی با نوشته ھای ارزشمند وعاری از کاستی ھای . افتاد" معروفی"آقای

 بلکه آن نوشته ،به وجود آورد. . . " افغانستان آزاد"پورتال  نھا الفتی سخت استوار بين من وته امالئی جناب شان ن

  . به منبع آموزش تمام خانواده مبدل گرديدذکورپورتال م ھا حيثيت مواد درسی را به خود گرفته و
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را نشر نموده است، من " ينافغان جرمن آنال"نبشتۀ کوتاه ..." افغانستان آزاد "از ديروز به اين طرف که پورتال 

انتقاد اوالد ھا که چرا پورتال به مروج اغالط امالئی تبديل شده است، مگر از اول ننوشته اند که کاستی  مانده ام و

  ً بعدا نوشته را نشر می نمايند؟ھای امالئی را برطرف کرده

راه حل  اين نامه را می نويسم ، حيرانم که چه جواب بدھم، زيرا بچه ھا اين خطا ھا را برون نويس نموده واکنون که 

  :می خواھند

  غلط                                             درست

  عالقمندان                                     عالقه مندان

            منطقه ئیمنطقوی                              

  آرا                                                آراء

  ًلطفا  ً                                            لطفا

  رای                                              رأی

   بيندازيد–باندازيد                                         بياندازيد 

بيش از اين بينی   واشتدکاش نوشته به ھمين اندازه اشتباه می  ينھا تنھا خطاھای فاحش امالئی می باشند که ایا

زيرا گذشته از اين خطا ھا ، از ديد علم نحو نيز جمالت آن  .را به بريدگی نميداد" افغان جرمن آنالين"بزرگ ساالن 

  .ًساختن جمله اصال آشنائی نداشته است ا ترکيب کلمات وغلط ساخته شده اند، که گوئی نويسنده ب چنان سست و

به من ھيچ ربطی ندارد که آنھا چه  يا درست ، مسألۀ خودشان است و لط می نويسد واينکه افغان جرمن آنالين غ

نيز  می آيد، نمی توانم شاھد باشم که آنھا ..."زادافغانستان آ"ای نشر آن در پورتال وقتی پ می نمايند، مگر" غلطی"

  .به چنين کارھائی دست بزنند

برای حل معضله پيشنھادی به خاطرم می رسد که خدمت شما تقديم می دارم ، باشد با پذيريش آن به افغان جرمن 

  .به اين قلم افتخار پذيريش نظرم را بدھيد نوشتۀ درست و

ؤوليت ويراستاری مقاله ھای وارده ھا تذکر داده که به خاطر تراکم کارھا نمی تواند مسافغان جرمن آنالين خود بار

 مقاله را انتشار دادن کاری نيست که بشود با آن "دو" در اين امر می توان با آنھا تفاھم داشت زيرا روز -.را بگيرد

ًزيرا آن بيچاره ھا اصال .  افغان جرمن استمشکل نويسندگان نيست ، بلکه ادارۀ در اينجا -برخورد سطحی نمود

افغانستان " پورتال می کنم بھترين راه حل آن است که نوشته ھای شان را قبل از انتشار به آدرسفکر . وقت ندارند

  . بفرستند تا ويراستاران پورتال آن را تصحيح نمايند..." آزاد

  :به نظر من اين کار چند امتياز می تواند داشته باشد

  جات می يابدن" معروفی" با حذف کاستی ھا، افغان جرمن از زير ضربات پيھم -١

  امريکا نمی توانند بھره برداری نمايند  مناسبات بين ھر دو سايت عادی شده، از تضاد آنھا جواسيس روس و-٢

  .نيز غلطی را مشاھده نمايد..." افغانستان آزاد" تا در پورتال ، بيچاره اوالد ميھن مجبور نميگردد-٣

  .  می خواھيد بکنيد، بفرمائيد ھر غلطی که،اين بود پيشنھادات من، اگر موافق نيستيد


