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 آریانا افغانستان آنالین

 
  26/11/2017 

 ۀصد هزارمین خوانند خیرمقدم به
 

 وبسایت آریانا افغانستان آنالین

 

 ردای وطنــف یا بلبل ناالنآریانا افغانستان 

 ای مرغ شب آهنگ دل انگیز بنال!

 قربان تـو، ای طایر شب خیز بنال!

 زار! نالــدنـالــۀ تـو مرغ دلــم  از

 این نالـه به آن نالـه بیاویر بنال!

 خلیلی

 

وبسایت آریانا افغانستان آنالین امروز که فقط دو روز دیگر به دومین سال روز آغاز فعالیتش 

مانده، صد هزارمین خوانندۀ خود را به استقبال گرفته است، گردانندگان، همکاران تخنیکی و 
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 نقلمبدستان معرفت پرور آن نه تنها احساس آرامش می کنند که توانسته اند عدۀ کثیری از هموطنا

وطندوست و فرهنگمدار خویش را با تقدیم تألیفات و آثار سودمند و علمی به سوی خود جلب 

افغانستان  افتخار دارد که طی این مدت در روشنگری و انتقال حقایق و -وبسایت  آریانانموده. 

 واقعیت ها به صورت شفاف و مفید به هم میهنان عزیز خدمتی انجام داده است.

 علی الرغم مشکالت و موانع زیاد عادی و غیر عادی خونسردی خویش را درما طی این مدت 

پیشبرد سالم و حوصله مندانه از دست ندادیم و سعی اولی و عمدۀ ما این بوده است که از نشر و 

ترویج فرهنگ ستیزه جو و متعرض جلوگیری کنیم  و نه گذاریم ماهیت نشرات ما به ابتذال و 

 بلغزد.انحطاط فرهنگی و مدنی  

ما با آنکه بار ها و بار ها مورد تعرض و اتهام قرار داده شدیم، اما با احساس مسؤولیت در  

وطن و مردم مظلوم خویش آه از جگر برون نیاوردیم. این روش،  وظایف خود نسبت بهبرابر 

ما را مقدور ساخت تا سطح بلند فرهنگی وبسایت ما و وقار وطن دوستی و حراست فرهنگی از 

 زش های وطن و مردم ما به صورت مطلوب بر آورده شود.ار

خواننده و مخاطب فرهنگ دوست و وطن خواه  که امروز هزاران از یمن همین راه صحیح است 

را با خود داریم و ان شاء هللا در سال های آینده با عرضه و ایفای خدمات بیشتر و بیشتر، از این 

اران خواننده و مخاطب یکجا خواهیم بود. سپاس خالصانه هز با آوای رسا خواهیم رفت وهم فراتر 

 از یک یک  خوانندگان و قلم به دستان عزتمند ما!!     

 

 

 

 

 

 


