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 20/02/2016                آریانا افغانستان آنالین
 

مین بیننده و خواننده  هزار به تشریف آوری پنج
 آریانا افغانستان آنالین
 خوش آمدید می گوئیم

 
 

 

 

غمخوار مردم نجیب افغانستان که از آغاز نشرات آن  دلسوز ویک صفحه  نشراتی وبسایت آریانا افغانستان آنالین، 

هزار بیننده قرار گیرد،  پنج روز مورد توجه 54ده روز نمی گذرد، توانسته است در مدت صرف  بیش از یکصد و

هزار تفکر است که برای افغانستان و انسان  5هزار روح است،  5صرف یک عدد روی کاغذ نیست،  5000این رقم 

ن تعداد مطالعه کننده قرار امروزی می اندیشد، صفحۀ نو پدید آمده ای که در این مدت کم مورد عطف و توجه ای

 .  ورده استرا بدست آ بینندگان و خوانندگانگرفته باشد، بدون تردید مطالب و پیام هایی داشته که به چنین سرعتی دل 

 این پیام ها چه بوده اند؟  

 تسانیردم نازنین آن، عشق به انسان و به انمسرشار از عشق، عشق به افغانستان، عشق به  وپیام ها حاوی صفا 

، و در شودخود داری  ، بی حاصل و بی مرامبی هدف ،بیهوده تا از نشر و ثبت مطالبو کوشش گردیده  .بوده است

ی محتوا انتشار هر مؤلفه دقت صورت گرفته تا مقصد مثبت و سازنده ای انتقال یابد. این بوده است، مضمون و

 نشرات  "وبسایت آریانا افغانستان آنالین".

 فتمندانه، دوستانه و ازاطرز ارائۀ این مضامین به چه صورتی بوده است، با لحن صمیمانه، مؤدبانه، شر ولی شکل و

جایگاه یک انسان برابر با مخاطب و نه ارباب و حکمران مخاطب، گردانندگان زحمتکش، قلمداران آگاه، شریف و با 

ا سطح فرهنگی، علمی، تحقیقی و رسالت این وبسایت همه تالش و کوشش های خویش را به خرج میدهند ت

و داخل قواعد قبول شدۀ این عرصه از نشرات باشد، به همین لحاظ نشر مسائل و  با نظمژورنالستیک این وبسایت 

و معاشرت های  ، کرامتاخالق عمومی رامت انسانی که از تعرض مصون است،احترام به کمضامینی که از نگاه 

 میدانیم.  خویش را معذور  چنین مطالب، عدم نشرو ما در داشت نخواهد  راهنشراتی برون باشد، در این وبسایت 
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 2از 2

وده نمدوری  دور از آداب مطبوعاتی و استعمال کلمات  دشنام امی و دو و بی احترآریانا افغانستان آنالین از هرگونه 

نه خود خواها زورگویی و ءاتوهین، افتربوده و از هر ه پسندیدافکار داشته ها و و  مطالبسایت محل نشر وباین  اس.

، آن و امثالسیاسی ، ادبی، ت علمی، تحقیقی، تأریخیحفظ سطح اعتبار نشرابه منظور . می باشد دور از ادب قلم و

 .یدنمامی جداً اصول تعیین شده را رعایت در انتخاب و نشر مطالب و مقاالت  یفتاً وظآریانا افغانستان آنالین 

ل بی طرفی و رعایت اصل که با کمارا منتشرۀ  مطالب   ،ترمخوانندگان مح والین برای هموطنان آریانا افغانستان آن

جزئی  ززیع انهموطن نگیو توقعات فره مراعات، بنا بر آند، فتپائین بی سطح مطالب قابل نشر نگذاریم مزپلیورالی

  وآریانا افغانستان آنالین افتخار دارد که با نشر آثار متنوع  .جهانی خواهد بودجایب پذیرفته شده  این وبسایت از و

 ماید.ن تقدیم هموطنان معزز ر بدون هر نوع تبعیض و انحصاافغانی نشرات خویش صیل ر و فرهنگ امطابق به کلتو

 

 

 
 

 

 

 

 


