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 آنالینافغانستان آریانا 

 در آسمان مطبوعات خارج از کشور! یستاره پردرخشش
 

افغانستان آریانا )نام ه جدیدی بانترنتی  ز همه شاهد افتتاح سایت یا نشریۀمسرت و خوشبختی است که امرو یجای بس

در غربت از وطن محبوب ما افغانستان عزیز هستیم، که به ابتکار و زحمات شبانه روزی دانشمند گرامی  (آنالین

جناب ولی احمد نوری شخصیت ملی و مطبوعاتی کشور آغاز به کار نمود.  من هم به نوبۀ خود افتتاح این سایت 

دستان داخل و خارج از افغانستان عزیز و شخصآ به محترم ولی احمد نوری بملی را به همه فرهنگیان و قلم وزین و 

 تبریک و تهنیت عرض نموده، قدم اش را نیک و خدمات اش را خجسته می پندارم.
 

 یهای ملی در طی یک دهه و نیم، نقش بارز و به سزای سایتببدون شک که نشرات و

وان بازی نموده، و از برکت همین نسل ج ا  زئین و تنویر اذهان مردم ما خاصترا در ت

رسانه های پربار بود و است که امروز مردم عزیز ما از حقوق و مزایای بشری و 

 انسانی که حق مسلم شان است، مانند جوامع پیشرفتۀ جهان با خبر شده اند.  

سمتی و مذهبی با در  بر ارتباطات قومی، زبانی، سف که یک تعداد نشریه ها و سایت های غیر ملی هم بناأاما با ت

باشند، در این یک و نیم دهه با استفاده از همین  گان شان میداخلی و خارجی که تمویل کنندنظرداشت منافع باداران 

آزادی بیان و مطبوعات، در داخل و خارج از کشور قدعلم نمودند که با نشرات مغرضانۀ خود افکار و اذهان ملت 

 های خصمانه خود را عملی می و خوش باور ما را مسموم ساخته و پالن نجیب ما بالخصوص جوانان خوش قلب

 نمایند.  
 

سال جنگ تحمیلی  30کنم که همین آزادی بیان و مطبوعات در کشوری چون افغانستان که باالتر از  فکر می ا  بعض

به حلقوم  ا  است که عمد مانند پیاله های زهریرا از طرف دشمنان خارجی و حماالن داخلی شان پشت سر گذاشته 

چهره های افراطی چپ و راست  شود، چرا که همین آزادی بیان و مطبوعات باعث شده تا مردم افغانستان انداخته می

های غیر ملی با استفاده از همین آزادی بیان به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در میز های مدوراز دشمنان  و انسان

نازنین مارا که سرمایه  های ننگین شان )که هر روز مردم  و بالخصوص اطفال معصوم واز گذشته  مردم افغانستان و

ه نها را بآنمایند و جنایات روزمره و گذشتۀ  نمایند(، با بسیار دیده درائی دفاع می ما هستند قصابی می ۀهای آیند

 رند.پندا ه رسیدن به هدف میمنظور خوشنودی پاکستان، ایران و غیره حلقات تروریستی به امید گرفتن موقف را
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ثیر فرهنگ و لهجۀ ایرانی قرار گرفته اند، أآنقدر تحت ت از جانب دیگر بعضی از روزنامه ها و نشرات تلویزون ها

 دانند که گویا با چه ادبیات عالی تکلم می که حتی صحبت با اصطالحات عامیانۀ ایران و لهجۀ ایرانی را افتخار می

خبر ازین اند که شنوندگان، های مَدور را اجاره نموده اند، بیما که یکعدۀ شان میز ۀباسواد و همه کاراین قشر نمایند. 

گان و مخاطبین شان مردم عزیز افغانستان است نه مردم ایران، ایشان باید بدانند که درک و هضم اصطالحات و بینند

ن که داخل زبا یطور مثال چند لغات و کلماته . بلغات بی مصدر و بی پدر و مادر برای اکثریت مردم ما مشکل است

 نگارم:  و ادبیات ما شده ذیأل می
 

ش، / تن کشیدگی و مخالفت/ خیزش،  اغتشاش/ استیش،  است/ نگرش،   مالحظه/ خوانش،  خواندن/ چالش،  مشکالت

اردو یا / واکنش،  عکس العملوهش، ژپ/  تحقیق/ گرایش،  میالن و رغبت/ شمارش،  محاسبه/ گزینش،  انتخاب

/ پیگیری،  بتعقی/ بازرسی،  تحقیق/ میان برنامه،  وقفه/ پرونده،  دوسیه/ بسنده،  اکتفاء/ روند،  جریان/ ارتش،  لشکر

/  اردادیقر/ آتشسوزی،  حریق/ آتش نشانی،  اطفائیه/ هزینه،  مصرف/ بازگشائی،  افتتاح/ باز خوانی،  تجدید نظر

 / بادزن پکه/ ویژه،  مخصوص / بازداشت،  دستگیر/ بازنشسته،  متقاعدتار، / ساخ تشکیالتپیمانکار، 
 

طرف را در زمرۀ دیگر نشرات ملی خیر مقدم گفته، و امیدوار هستم تا  سایت ملی و بیوبیکبار دیگر قدوم این 

د و به فکر کننریزند، ملی  های دیگر که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم آب به آسیاب دشمن می نشرات و سایت

 نام افغانستان دست به نشرات بزنند.ه منافع ملی یک وطن واحد و محبوب ب

   دارم. می یمزید از بارگاه ایزد بی نیاز تمنموفقیت های  (آنالینافغانستان آریانا )در اخیر به کارکنان معزز  
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