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آریانا افغانستان آنالین

اطالعیۀ اختالل در کار
وبسایت آریانا افغانستان آنالین
وبسایت ملی "آریانا افغانستان آنالین" که از بدو تأسیس خود در نومبر  2015پیوسته در خدمت وطن
و وطندران گرامی خود قرار دارد ،تمام ه ّم و غ ّم و سعی بلیغ خود را صرف نشرات به نفع مصالح
علیای افغانستان و مردم باعزت آن به کار بسته و لحظه ای هم ازین کار بی ریاء فارغ نبوده است.
نیم شب سیزدم جوالی توطئۀ بیرحمانه و وحشایانه ای بر وبسایت صورت گرفت،
متأسفانه در حدود ِ
که هنوز هم ادامه دارد .اعضای فنی ما در صدد چاره برآمده و با راهنمایی عالمانه و صائب جناب
دپلوم انجنیر فرید فهیم دریافتند ،که این صفحۀ مردمی و محبوب وطنخواهان ،مورد تهاجم متراکم و
متشکل از هزاران حملۀ ویروسی از مرجع نامعلومی قرار گرفته است.
چون فعالیت نشراتی ما خار چشم دشمنان وطن قرار گرفته و س ِ ّد راه اهداف شوم ایشان می شود،
یقین کامل داریم ،که دشمنان هم آرام ننشسته و در صدد برآمده اند تا اختاللی در کار ما رونما سازند.
اینست ،که با پخش پیاپی ویروس ،که دنباله اش تاهنوز قطع نشده است ،روزی چند به مرام شوم
خود رسیدند.
ما با اطمینان کامل و با این یقین که فعالیت ما در راه وطن و مردم شریف آن ،گوشۀ قابل وقعی از
خدمات صدیقانه به شمار می رود ،به هموطنان عزیز و وطنپرست خود اطمینان می دهیم ،که با مدد
خداوند مستعان کار مثمر و متمکن خود را مانند پیش و بلکه متراکم تر از پیش ادامه دهیم و تا رمق
باقی ست ،درین راه شرافتمندانه و مسیر مقدس پیش برویم و دمی هم نیاسائیم.
با طلب معذرت از تأخیر در نشر مقاالت دوستان و صاحب نظران افغان که ما همیش در خدمت
ایشان بوده ایم ،هستیم و خواهیم بود .ولی احمد نوری
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