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سالگرۀ آریائی
41فبروری یازدهمین سالگردآریائی است
سایت آریائی مدخلی است برای شناخت ارزشها ومعیارها
احتماالً جناب عزیزجرأت:مسؤل گردانندۀ سایت آریائی ازتماشا ی محفل با
شکوهی وادارشده باشد که دست به ساختن سایت آریائی،جهت آگاهی نسلهای
آینده بزند.
درمیان قصر محفل باشکوهی ،مردان آراسته شیک بودند با الی میزها ،چیده
قاب وقاشق وپنجه معطروخوشبویی  ،زنان و،جوانکها دخترو پسر بافیشن
ودرشن،آراسته خوش رویی.این طرف وان طرف معاشقه کنان،همه با همدیگر

درگفتگوی.درشاخۀ گل سرخ درخت این قصر،نامۀ نوشته شده بودبه آدرس
معشوقه اش،درپائین نامه امضایی بود((واالنتاین تو)).
کسیکه حکم اعدامش صادر شده بود.
درعقب دروازۀ کندک تجمع،نامزاد نوجوان سگرت فروش ،استاده بود،کسی که
نامش گل محمد بود به عوض فرزند با واسطه که اسمش حامد احمد
بود.به جبهۀ جنگ سوقش می دادند.
نامزادش میخواند با این آهنگ:

شما ل آمد شمال شال مرا برد
تالشی آمدو یار مـــــــــــرا برد
الـــــهی دربگیرد خانۀ ستم گـــر
همان یاروفا دارمــــــــــــرا برد
فرزندمعلم که پدرش شیوه های زنده گی راآموختانده بود فرزند دهقان،که
پدرش گندم کشت کرده بود،فرزندچوپان که پدرش،گوسفند چرانده
بود،فرزندنانوا که پدرش نان پخته بود،فرزندآهنگرکه پدرش دیگ بخار
تیارکرده بود .فرزند باغبان که میوه را به اثرپرورش به ثمررسانده بود.
استاده بودند ازجریان داخل محفل آگاهی نداشتند.

سالگرۀ سایت آریائی را گرامی میداریم.
چهاردۀ فبروری  3142مصادف است به یازدهمین سال گرد سایت
آریائی.
قهرمانی وافتخارگرداننده گی سایت آریائی رابه جناب محترم عزیز جرأت
تبریک گفته ودرضمن جادارد که گفته شود تمامی همکاران قلمی،ازافتخارات

نشرات ،اخالقی که بیانگر،پخش اندیشه های رو شنگرانۀ ،فرهنگی ،تاریخی،
علمی ،ادبی ،هنری،سیاسی میباشد بی نصیب نمی باشند وعمالً خودرا
درپهلوی انجنیرعزیزجرأت یافته میتوانند.یعنی که جناب محترم عزیزجرأت
باحفظ مسلک انجنیری ،حوض ازعلم وفرهنگ را حفرکرده است،وقلم بدستان
شریف کشور هریک به سهم خودشان ازهمان یخشالهای طبعی ((کلۀ پرمغز))
چکه چکه قطره قطره عصاره های اندیشۀ شان را،دراتحاد وهمدلی،حرف به
حرف،کلمه به کلمه جمله به جمله برنامۀ جریا ن خروشان را ساخته ازین
جریان به آسیاب سایت آریائی ،امواج علم وادب را میریزانند.آسیاب خرد
درگردش آمده ،جهالت را آرد،بعدازان ،خمیرشرافت را درتنوروجدان پخته
مینمایند.گرداننده گان ودست اندرکاران سایت آریائی،وقلم بدستان وهمکاران
قلمی،به حیث میزبان اخالق وشرافت فرهنگ آریانای بزرگ،ازمهمانان تازه
وارد استقبال نموده وورود شان خیرمقدم میگویند.
هردوشنبه بین ساعتهای هفت وهشت بچۀ صبح عقب کمپیو ترمیروم،
کمپیوتر ،چون آغوش مادروطن،بغل بازنموده وبه من این چنین یک منظره
تحفه می بخشد.

آریائی

مير عنایت هللا
سادات
پوالد  .ا

مقدرات

آزادی بيان

جيواستراتيژیک

هدایت حبيب

انجنيـر خليـل هللا

سازمان دیدبان حقوق بشر

روفی
گزینه های
زیرزمينی تيم حاکم
،
درکارزارانتخاباتی

پرتو نادری
و این ماجرا را نقطۀ پایانی نيست

سيد عبدالقدوس سيد

محمد عالم افتخار

برگهـــای از جلد

بشر که فقط  %2به کمال ميرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟

دوم کتاب :
جنگـــهــای کابل
سال 1731-1731

خورشيدی

ابراهيم ورسجی
نشست سه جانبه ی لندن  ،هياهوی بی حاصل

پوهندوی دوکتور
سيدحسام مل
با پرداخت یک
قيمت ناچيز؟
افغانستان:ساخت

عبدالشکور اخالقی

ميراث امریکا

خروج نيروهای خارجی ،تهدید یا فرصت

محمد امين فروتن
مهرالدین مشيد
بازی های سياسی اسالم آباد در برابر کابل تغيير می کند

کمباور کابلی
جاللتمآب کرزی :ایران اسالمی ،قربانی تروریزم است

همه راه ها به لندن
ختم ميــــشود !
چرا و چگونه ؟

م.ع .اطرافی
ابعاد پيچيده تداوم
جنگ درافغانستان

فارو

غالم سخی

روسها افغانستان را بی ثبات ساختند ورفتند

ارزگانی
نسل کشی و
جنایات ضد بشری
به روایت سراج
التواریخ در

اسد خانپور
امکانات و زمينه هایی توليد انواع انرژی پاک در افغانستان

دكتراندس نبي هيكل
غلط فهمی،کج فهمی یا کج اندیشی

افغانستان _ قسمت
دوم

مهرالدین مشيد
از اسالم گرایی تا
پسا اسالم گرایی _
قسمت سوم

حامد عبيدی
لوړپوري چارواکي بډې اخيستنې ته الره هواره کوي

کمباور کابلی
سفره ها پر از نان
شد  ،بيست و دوم
بهمن

عبدالرووف ليوال

حامد عبيدی

هرکه پاکج مينهد ،خون دل ما ميخوریم

افغان حکومت د
ځوانانو لپاره بشپړ
پالن نلري

مصطفی تقو
یا افتخار وطن باشيد یابه وطن افتخارکنيد
هيأت بررسی
کميسون سمع
شکایات ولسی
جرگه
دکتور محمد شعيب مجددی
مخفی بدخشی و محجوبه هروی شاعران آزاد در قفس

سجيه الهه احرار
انستيوت ملی موسيقی افغانستان

افشایی مستند فساد
از قول فساد پيشه
گان

خوشه چين
بی وطنم

فگارزاده

عبدالحکيم شرعی

خيزید و دست به حبل المتين زنيد

جوزجانی
بـرلـيـانـی
درخـشـان بـر
تـارک ادبـيـات
تـرکی _ قسمت

الحاج عبدالواحد سيدی

دوم

تيمور _ باز شناسی افغانستان  :بخش نود و دو-چهار

ســيد مقصـود
کریم پوپل
افغانستان باید قبل از خروج قوای ائتالف استفاده از آب دریای آمورا آغاز نماید

برهان
نقش شاهنامه در
حراست زبان
دری_ قسمت دوم

فضل الرحيم رحيم
شوخی با عناوین مطالب رسانه ها

مسعود فارانی
تفاوت شعر از نظم

توریالی رزاقيار
سيف فرغانی

محمد هللا
وطندوست
مورخين عصر
تيموری

سيدهمایون شاه
عالمی
تعقل سخن سنجی

عابد
چند سرودهً زیبا

حنيف رهياب
رحيمی
ميخواستم
ژورناليست شوم

تعدادی ازهمکاران قلمی سایت آریایی را که من
یاداشت کرده ام تقدیم میدارم

جناب عزیزجرأت درینجا به نقش باغبان،تمثیل میشود.درپهلوی
مسلک انجنیری،باغبانی علم وادب را پیشه میکند،درویرانه های
خزان وز مستان،تخم انسانیت را بربنیاد بینش ودانش پاشیده ریشه
مزند.
وهمکاران قلمی اش هریک درذات خود درنقش درختان دارای برگ
وگل وساقۀجداگانه ودرمجموع سازنده گان یک باغ میشوند.
گویا که درباغ انگوری رفته باشم،ازالی بسترسبز باغ ،بوی گل
انگور مشامم را نوازش میکند،وازطرف دیگررنگهای گل گالب
وگلهای متنوع دیگر،زرد وسفید،آبی ،نوازش گرچشمان من است.این
بوی خوش ورنگ زیبا به ماهیت زنده گی وبه چنگ آوردن زنده گی
بهتر درفضای آزادی.هدایت میدهد.جناب عزیزجرأت به این کاربسنده
نکرده ،ازتبعیدگاهش که روزگارحوادث اورا به سویدن مجبور به
ترک دیار کرده است،به زادگاه پدری اش استالف که درزمان هاشم
خان ،تبعید شده بود،باغبانی خودرا با عمل کردهای عاقالنه،عالمانه
وعامالنۀ خویش به اثبات میرساند.میخواهد ازکار کردهای خودش که
به نفع انسانیت درمهاجرت انجام داده لذت ببرد.به تماشا نشسته به
طرف دره های پنجشیر وغوربند مینگرد.
ازتصویردوخیا بان صفحۀ اریایی که خود سازندۀ ان است نمونه
برداری کرده می فهماند.این دوخیابان،صفحۀ اریائی،به جناح چپ
صفحه وجناح راست صفحه ،درختان دارای ریشۀ عمیق،درخاک آر
یانای بزرگ،باقد افراشته وشاخهای عریض،باالی زمین سایه می

افگند.تا درایام گرمی فضایی ایجاد شود،ازگرمی سوزان به پناه گاه
امن مبدل گردد.
ازکارهای عملی خود لذت برده ومی گوید که عرق وجدان،خرد
وشرف ،به گونۀ قطرات،ازخطهای جبین خردمندان ودانشمندان
پژوهنده که خیابان فرهنگیان فرهیخته را ساخته اند،ترشح
نموده،همراه با نمک خاک وطن ومنرالهای نهفته درقهرزمین
درحرکت افتیده دودریای خرو شان را،یکی دریای پنجشیر ودیگرش
دریای غوربند،تشکیل داده از دهنۀ خروجی اولی ازگلبهار{ جبل
اسراج کنونی (پروان) تاریخی} دومی،ازپل متک تا به محل تالقی
دودریا{عبد هللا برج کنونی (مروان) تاریخی}پل صیاد
امروزی،بوضوح نشان میدهدکه دند شمالی وادی ((عیاران))است.
کوه پایۀ هندوکش حمایل طال دارد.وحمایل طال دارای نگینه های بی
شمار
سازندۀ حمایل طال ی صفحۀ آریائی،عزیز جرأت بیان میدارد:دوجریان
موازی وهم سو ،صفحۀ اریا ئی خود نشان دهندۀ آن است که عناصر
ناب وشخصیتهای مستقل ملی،میهنی ،تاریخی ونهضتهای آزاداندیش،
مردمگرارا باخود دارد.اینها هرکدام که بحیث نگین،حمایل طال اند.
حمایل طالی که گردن بند کوه پایه های هندوکش راتمثیل مینمایند.
ازمجموع مقاله ها ویادداشتهای خود کتاب خانۀ آریائی ساخته اند.
مالک کتاب خانۀ آریائی بیان میدارد که:آریائی،با دوصفحه جناح راست وجناح
چپ بافشاردکمه بازمی گردد.درین صفحه هرهفته درحدود سی تابه چهل نفر
شخصیتهای طرازیک فرهنگی ونخبگان کشوررا میبینی هریک ازین شخصیتها

بدون حق الزحمه،شب وروزخودرا،درتماس با سهان روزگار می سایانند.تا
نکات وجمالت معنی دار را دریافت وایجاد نموده که پاسخ گوی نیازمندیها
کنونی ومراحل بعدی ازجامعه جنگ زدۀ ما بوده باشد .یعنی عالوه براینکه
آریائی سایت نشراتی است درآرشیف خود مطالب کتابها ومسایل آموزشی
زیادی برای خواننده گان عرضه کرده ومیکند.درفرجام نگارنده را بدین عقیده
است که سایت های فراوانی،ازجانب هموطنان ما درگردش است،مطالب خوب
وآموزشی را به نشر می سپارند .گرداننده گی بعضی ازین سایتها هنوزبه محل
چسپیده اند،ازگروپ های تک محوری بیرون نیامده اند.درمدت زمان سقوت
وشکست برای سازنده گی تا به حال عرضه نکرده اند ازین به بعد هم
نمیتوانندعرضه کنند..بعضی ازین سایتها هنوز،ازقنداق طفولیت سیاسی بیرون
نشده اند،با آنکه اسم ملی را پس وند حزب سیاسی کرده اند.همانگونه که لقمه
میجویدند همان لقمه را باردیگر می جوند.
خوشبختانه که سایت آریائی،ازابتدای فعالیتش الی اکنون،درنشرات خود
چنین معرفی کرده است که سایت آریائی متعلق به همه است،همه اندیشه ها که
درمطالب شان به معنویت انسان صدمه وارد نکرده اند،جای برای بیان اندیشۀ
خود را دارد .ناشران ازچپ انسان گرا گرفته تابه راست انسان گرا هاهمین
اکنون با حضورشان صفحۀ آریائی را زیبا وزیباترساخته اند.یازده سال نشرات
پیوستۀ سایت آریائی ثابت ساخت که درهرزمان گرهگشاه تضاد های فکری
بوده ودرپیوند،با اندیشه ها ودیدگاه های ملی ،جریان پروسه هارا دراتحاد ها
ووحدت ها تسریع بخشیده است ازین روسایت آریائی باروش اصول گرایانۀ
خود،روزتا روز دردل ودماغ روشن فکران اثرگذاشته،با حفظ ازین مطلب که
سایت آریائی متعلق به هیچ جریان سیاسی نبوده ونیست ،به تعداد همکاران

قلمی خود می افزاید.امیدوارم که تسلسل ایجاد فضای اعتمادها،زمینه های را
آماده گرداند که سایت نشراتی آریائی ازمرحلۀ صرف نشرات طباعتی عبور
کرده به مرحلۀ نشرات صوتی وتصویری وتلویزیونی مبدل گردد وهمۀ شما
شاهد سخن گویان نسل نوین،وسیاست پردازان عصرانترنت با استاندارد های
ملی وبین المللی باشیم وتلویزیون تنها به پخش سریالهای مزخرف ،گمراه
کننده واغوا کنندۀ کشورهای دورونزدیک جامعۀ مارا درگروخود نگرفته باشد.
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