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 15/05/2017             آریانا افغانستان آنالین
 

 مشکل در تأریخ 
 ادرـــــل از روز مـیـلـجـت

"جناب سلطان جان کلیوال"، "جناب  تمام دوستان، مؤلفان و قلمبدستان ارجمندی چون از پیش از همه

به نوشته ها و اشعاری  پیام های مبارکی، محمد عارف عباسی"، "جناب حسیب فضل" و "دیگران..."

ند، فرستاده بود )آریانا افغانستان آنالین(سایت بو به  مناسبت تجلیل از روز ارزشمند مادر جهت نشر

 م که به دالیلی چند، تمسکی محکمی را برای نشر پیام های تبریکی شان ندیدم.یعمیقاً پوزش می خواه
 

ه این است ک –به شمول رسانۀ جهانی آریانا افغانستان آنالین  –یکی از پیامد های جهانی شدن رسانه ها 

ناطق جهان در عین روز نه، بلکه در یل و برگزاری بعضی از روز ها در بسیاری از کشور ها و ملتج

ر برگزاری روز های مهم، را که د ی، این وضع رسانه هایگذاشته می شود ءاجراروز های متفاوت به 

اشت دنظر اساس کدام تأریخ و در کنند، به اندیشه واداشته که پس این روز را بر را رعایت می دقت الزم

 یزن چندان کار سهلی ،انتخاب ،در این امر ر دقت گردد،اگ د...؟نکدام کشور و منطقه، تجلیل به عمل آور

ر کشو ،یک و یا چند کشور، باعث می شود مناطق ،نمی باشد، چه رعایت تأریخ برگزاری، یک منطقه

که تأریخ تجلیل و برگزاری در آنجا ها مدنظر قرار نگرفته، سبب ناخشنودی عزیزان  یهاییا کشور و

 ساکن در آن جا ها گردد.

آریانا افغانستان آنالین که وبسایت متعلق به تمام هموطنان ما یعنی افغان ها است، نزد جهانی وبسایت 

 وطن ما مطمع نظر می باشد. ، بر طبق روز و تأریختجلیل از روز های مهم ملی و مذهبیآن 

سرچشمۀ به همین اساس ما تمام روز های با اهمیت را، چه به تأسی از تقویم وطن ما باشد و چه منبع و 

مللی داشته باشد، درست در همان روز و تأریخ تجلیل به عمل می آوریم که در وطن ما برگزار و لبین ا

 انعقاد می یابد.

طبق همین استدالل فوق بوده است که ما پیام های مبارکی بعضی از عزیزان را که به مناسبت روز  بر

أریخ تتا به داشته ایم ه نگدر آرشیف های خود ایشان و آنها را  کردیم در به ما لطف کرده بودند، نشر نما

 به نشربا خوشی و شعف که روز برگزاری مقام مادر در وطن ما است، آنها را جون(  14جوزا ) 24

 برسانیم.
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