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 بنام خداوند بخشاینده و مهربان

 
بنا بر شایستگی که کند و یقین دارم  میع به تابش شرو امروز وبسایت )آریانا افغانستان آنالین( طلوع نموده،

شر آن یعنی دوست ارجمند دیرینه ام امتیاز و ناو بی االیش صاحب و شخصیت پاک و توانائی آزمون شده 

ٔه  و سابقبی شایبه  فکری و وطن دوستیاستقالل  که با  - نوریگرامی ام جناب ولی احمد صاحب قلم و قدم و 

 فراز آنشیب و گرم و نر بیشتر از هفت دهٔه زندگی را با همه سرد و سی پربار نشراتی و عزم  راسخی 

بٔه راه  پیشبرد موفقانٔه این وجی و خاطر خواه و موفقیت آمیزی را دربسیار نیک هللا آیندٔه ء شا ان  ،پیموده اند

هن کریخ تأدر راه هرچه بهتر معرفی کردن را یقین خدمات  قابل قدری به و ته و همگانی در پیش داشملی 

قانه و جهان صاداین سرزمین آبائی ما تاریک  بر زوایایروشنی انداختن  و وقایع سالم و خدشه ناپذیر وطن و

 می نمایند.ایفا 

 

همچو روزنه   آغشته در خون ما طلیعهه ای و وطنداران ِخاک توده شده  وطن ِی بحرانیور سراپا درین د  

ها و خود خواهی ها و اغراض از بغض و کدورت  سالم ِ بدوراما حقیقی هاد نشراتی با ارائٔه وقایع پاکن

مایٔه آب حیاتی را  –بی سرنوشت وطن و اخالقی برای ما مردمِ  بی مناعت  وقلم و با حفظ  آداب شخصی 

بوقلمون جلوگیری ود منمی ها و جلوه نمائی های ئی و خمایشا ها و قلم پراگنی های ِ از جبهه گیریدارد که 

با آقای نوری و فامیل بزرگوار و روابط  نزدیکم دوستی دهٔه که در جریان  بیشتر از شش  و طوریمی کنند 

و ملحوظات هرگز منافع صفاتیست که های خجسته از آن افغان نوری ولی احمد برادرم  -دانم  شان می

ل طباحق از اع دفو مصالح علیای افغان و افغانیت و بر منافع دوستان مورد عالقه اش را و شخصی خودی 

 اصلافغانستان در چوکات محروم  و مسلم طبقٔه بینوا از حقوق مشروع و دفاع نداده و در برابر ترجیح 
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الزمی از مساعی  ،در هر زمان و مکانحقوق حقٔه طبقٔه نسوان افغانستان و خاصتاً عدالت اجتماعی تأمین 

راست تمایل و  و چپ ها سریبک خود آن س  در قاموس زندگی درعین حال کنند و  نمی و ندا دریغ نکرده

 عدهه ایخود نمائی های ممیزٔه و یا د ما دارنامروزی دوران داران و مخصوصاً را؛ که بعضاً  یبازی های

 نداشته و ندارند!  هرگز –آن هم  می بالند و بر ماست این ایام بدستان  قلم  از

 

و تحمل وز زندگی کرده ره نرخ بدستانی ندارم که بآن قلم البته جای تعجب نخواهد بود و گله ای هم از 

 مفهومه را به ام دیرینگران مایٔه یک انسان وطن دوست واقعیت شنیدن ها را نداشته و تذکر همچو ممیزات 

کسی را که حساب پاک دارم که . زیرا ایمان کامل بیاورنده حساب ببازهم نمک حاللی   –عام و تام  آن 

 مگذار مینبه آن وقعی و ه دجوابی ندا را یارزشبی  هر دهن کجحال  عیندرو  ندارد!باکی باشد از محاسبه 

 !!کام  بسازدابن الوقتی را تلخ  ذوات!و یا بنویسم ولو یم بگودانم که چه باید  زیرا می

 

نو ظهور ی صاحب امتیاز و ناشر با عزم این سایت واالیقین کامل دارم که با لطف خداوند توانا و همت 

روزگار در  و سرد در هر دور گرم ایشان بوده ام وشاهد زحمات بی آالیش دهه  بیشتر از ششکه وزین 

اقتصادی شخصی خودی؛ باز هم  از کمک در بدترین ایام بحران  حتییا خارج از آن و افغانستان عزیز و 

دریغ نکرده از آن ده و یا خارج در وطن بو - وطن خودین پیر و برنای بینوا و معیوبوطنان همه بانه دوست

 مبارکی  برای  ملت غرور آفرین  افغان روز – امروزاینکه اند و یا 
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د بر ماست افروزن میقطار دیگر قلم بدستان و مشعل داران داخل و خارج وطن   درمشعل نوینی را  و یا

ملی های  شخصیتو توهین د کن دشمن شا ظالمانۀو مغرضانه ی ها ها و درز اندازی جوئیکه از تفرقه 

ور کلمٔه توحید  موده تمرکز و تجمع نبا افتخار صادقانه مبارک واقعی و افغانیت و اسالمیت پرهیز کرده و د 

 .  و من هللا التوفیق                کنی بپرهیزیم و د شمن شادپرستی خود  یش از کو 

 
 


