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 10/01/2017                             ولی احمد نوری
 

 اخبار بیو ترت هیشدن ته بهتر یبرا شنهادیپ چند
 

 !نیافغانستان آنال انایاخبار آر میو تنظ هیمحترم ته میت
 

و  دینما یمنموده است و ما جلب  یمل تیوبسا نیخواننده را به ا یادیاخبار روز افغانستان و جهان که تعداد ز یۀته

 کنم. یکمال امتنان خود را ابراز م د،یآ یو دقت نظر به عمل م مانهیصم یتوسط شما دوستان معزز با همکار

  

 انیدر جر دیبا یما وضع کردند که م تانخود دوس نهیزم نیرا در یطیآغاز کار شرا اگر به خاطر داشته باشند، در

 یارهمک نیبه ا یآورادیجهت  ینظر گریبار د کیچند،  یبا اضافات نکیا رند،یقرار گ تیکار مورد توجه و رعا

 :ردیمورد قبول شان قرار گئ امید قوی دارم کنم  یم شنهادیرا به حضور محترمان پ یارزشمند، نکات

 

را انتخاب  یها و منابع تیوبسا شیول ما به دلخواه خوؤخبر البته هر چهار نفر دوستان مسدر انتخاب منبع  :اول

 یمن یول اصلؤسم قت،یدر حق ند،ینما نیآنال همان خبر را به نقل از همان منبع گر،ینمودند که اگر همکار محترم د

 لیو طلوع به دوست ما جل یآزاد یویمثال اگر راد وربدست آورد. ط شیخو ۀمربوط تیرا از سا یخبر مهم تواند

ا ر شیبه مالل جان نظام، پس همان بهتر که آنها انتخاب خو کایامر یو صدا یس یب یب ایمتعلق باشد و  یجان غن

 .ندیها نما تیاز همان سا

 توانیمنابع را م ری( ساتیدو سا کیها در نظر بوده است )هر خبر میمتعلق به ت تیبساو 8چنانچه صرف  دوم:

 .انتخاب نمود ستیآزادانه از ل

اشد،  ب یگرید تیتا از تکرار خبر ولو از سا د،ییمطالعه نما «قا  یدق» دهیگرد نیرا که آنال یلطف نموده اخبار : سوم

  .دیایبه عمل ب یریجلوگ

بل گذارد، ق یرا به نشر م یگردد که هر همکار محترم که خبر یم شنهادیخبر پ کیاز تکرار نشر  یریجلوگ یبرا

به  یگریاخبار نظر اندازد تا مطمئن گردد که خبر قابل نشر شان قبال  توسط همکار د ۀاز نشر لطفا  به دقت به صفح

 .نشر گذاشته نشده باشد
 

ند قلم بدستان خبره و مورد پس یفرهنگ یعال ینشر داشته ها ید که در پهلوافتخار دار نیافغانستان آنال انایآر :چهارم

 ۀلغات و اصطالحات مروج جیآن با حفظ و ترو یساز یرانیافغانستان و ا یدر لیخوانندگان، از تجاوز بر لسان اص

 یمهم و مل ۀویش نی. بنا بر آن ادیمان یم یریدر مقاالت جدا  جلوگ ،وی خود ما، معمول و مقبول دری و پشتعام فهم
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با صرف وقت کم، مرادف کلمه،  کهیاخبار هم مراعات گردد، طور ۀدر ارائ دیشده، با شکشیپ شیکه از سال ها پ

  :مثال   م،ییارائه نما نیلغت و اصطالح را در قوس

بودن خوانندگان به مناسبت  یتا از شاک گر؛ی)مخصوص( و ده ها مثال د ژهی(، ارتش )اردو(، وهی)احصائ «آمار»

و  یس یب یشده" مانند ب یرانی"ا یها تی. طور مثال وبسادیایبه عمل ب یریجلوگ یرانیو اصطالحات الغات  جیترو

 !!!دارند عیدست وس ییپروا یو با ب ،یفراطبه طور ا ،یرانیبه ا یدر فیتحر ۀنیاز فرانسه در زم یتیوبسا
 

و  ینگارآنقدر به سهل ا ره،یو هشت صبح و غ یس یب یمعتبر مانند ب یمنابع خبر یکه حت مینیب یمتأسفانه م :پنجم

 یملغات و افعال فاصله ن نیب م،یبه عال ییاعتنا یب یتأسف است، در پهلو یکنند که جا یم پیخبر را ت یدقت یب

عال و لغات و اف حیخبر، به سرعت تصح ۀمطالع  نیح یعنیوقت،  یتوان با صرف کم یرا م ضهینق نیاندازند، که ا

 ینم تیمتحده" را به رسم االتیها هستند مثال : "ا یرانیکه در تصرف و اشغال ا یجدا کرد. منابع گریرا از همد

بر اعظم است و اگر منظور هم مشخص باشد، اسم خاص  «کایامر» کهیحال در ند،یگو یم «کایآمر»شناسند و آنرا 

 .«آآآآآآ»ودخواه با خ انیرانینه ا کنند،یخوبتر آنرا تلفظ م نیسرزم کیکه مردم  (America).است
 

 تیظرف تیرعااصول و  یما و شماست و حفظ و نگهدار ۀمتعلق به هم نیافغانستان آنال انایآر تیوبسا :ششم

را بر دستگاه  یادیمخصوصا  عکس ها وزن ز ،یباشد. مواد نشرات یما م ۀهم ۀمورد عالق نا  یقیآن،  یکیتخن

عکس به  «کی»انتخاب  درسازد. اگر  یآنرا کوتاه م عمربدبختانه  آنرا، مختل کرده و ۀنموده، موازن لیتحم

خواهد بود، مخصوصا  اگر عکس را جداگانه به اصول  تیبه وبسا یکوچکتر قناعت گردد، کمک بزرگ زیسا

 .شودیم یریجلو گ ستمی)وزن( کامال  بر س ینیاز سنگ م،یخاص آن در خبر انتقال ده یکیتخن

 

 ابیمؤفق و کام شهیمورد پسند خوانندگان قرار دارد، هم اریاخبار که بس ۀارائ یمعاونت عال به کمک و دوارمیام

 .دیباش

 

 ولی احمد نوری

 الینمدیر مسؤول آریانا افغانستان آن

 

 


