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 29/11/2016               آریانا افغانستان آنالین
 

  فعالیتو  گزارش مساعی
  

  آریانا افغانستان آنالین
  

 م 201۶سال  در
 

هجری شمسی بود که "آریانا افغانستان آنالین" به حیث یکی  1۳9۴عقرب  19میالدی، مطابق به  201۵نوامبر 29

و امروز دقیقاً مصادف به سالروز حضور این رسانۀ ملی  زاشتگپا به عرصه  وجود از رسانه های انترنتی افغانی، 

 می باشد. افغانی و همگانی ، در جامعۀ نشرات دیجیتلی

ستان، دبرا به تمام قلم اش دارد که یک سالگی  جا ،ملیو  متعهد مدبر، یک سالۀ این وبسایتفعالیت های بالغه بدون م

که طی این یک سال با "آریانا  همکارانی ، تحلیل گران امور سیاسی، محققان، شعراء و سائرنویسندگاناعم از 

ویسندگانی که آثار شان از دیگر وبسایت ها، اقتباس گردیده افغانستان آنالین" همکاری نموده اند و نیز به آن علماء و ن

این وبسایت و روشنگری  معلوماتی و به نشر رسیده است، تهنیت و شاد باش بگوئیم. این عالیقدران ما، در غنای

 .می کنیمکه با خلوص تمام از اوشان قدرشناسی  اند برای هموطنان ما سهم عمده داشته

 

مقاله، نوشته و آثار تحقیقی است که توسط قلم بدستان  1۶۶0حاصل این همکاری ها در ظرف یک سال، به تعداد 

مقاله در یک ساِل عمر سایت  1۶۶0تألیف و تحریر گردیده است. نشر بیش از  "همکار آریانا افغانستان آنالین"عزیز 

 به شمول نام آن نویسندگانی که مقاالتشان ء اسمار بوده که مرهون همین نویسندگان گرانقد "آریانا افغانستان آنالین"

. خیلی بجا و مناسب خواهد بود تا از آن تعداد میباشددر اخیر این گزارش درج شان به طور اقتباسی به نشر رسیده 

که ل آید، میاران گرامی این وبسایت که بیشترین نوشته ها و مقاالت منتشر شده را به خود اختصاص داده اند تذکر بع

مقالۀ گران وزن منتشره از قلم توانا و  1۵0به صورت مشخص از جناب استاد محمد اسحاق نگارگر که بیشتر از 

زیبای ایشان نقش صفحات این وبسایت گردیده یاد آور شویم، سپس می باید از محترمه میرمن ماللی موسی نظام، 

، جناب احسان هللا مایار، جناب جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیرجناب استاد محمد ولی آریا، جناب حمید انوری، 

 نویسنده، کړحنیف رهیاب رحیمی، جناب پوهاند محمد حسن کاعبدالجلیل جمیلی، جناب محمد عارف عباسی، جناب 

 محقق و مؤرخ افغانستان، یاد نمود که این رسانۀ ملی به وجود همۀ شان و به قلم و دانش شان مباهات می کند.  

تا نوشته ها و مقاالت جامع، تحقیقی، با سطح  هستمیشه در تالش جدی و مداوم بوده و ه "آریانا افغانستان آنالین"

 این تالش ما همیشه جزء نخستین و مهمترین .بلند فرهنگی و علمی را به مخاطبان آگاه و باریک بین خود پیشکش کند

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/AAO/aao_gozaresh_faaliyat_aao_dar_sal_2016.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/AAO/aao_gozaresh_faaliyat_aao_dar_sal_2016.pdf


  
 

 

 4از 2

ز ما که کار های تحقیقی و علمی آن محققان و دانشمندان معز از خواهد بود. به همین علتبوده و  بخش شیوۀ کار ما

 اظهار سپاس نمود.  ،شمرده می شوند بزرگینظر کیفی آثار  حجیم نیست ولی از کمیاز لحاظ  شان ولو
 

آن مرحومانی که آثار شان در این وبسایت به نشر رسیده و خود به رحمت حق پیوسته اند، مانند جناب استاد خلیل هللا 

نویسندۀ بزرگ و مؤرخ حق بین و نامدار افغانستان، جناب استاد احمد علی کهزاد نویسندۀ  و ءملک الشعرا خلیلی

جناب عالمه عبدالحی حبیبی مؤرخ شهیر افغانستان و منطقه،  خالق و مؤرخ حق گو و با نام و نشان افغانستان،

اک هر یک شان دعای نیک تیمورشاه تیموری شاعر زیبا طبع و صاحب دیوان به نکویی یاد می کنیم و به روان پ

 نموده و از بارگاه الهی برای شان بهشت برین التجاء می نمائیم.
 

نوید افتتاح صفحۀ سرویس خبری یک سال  مؤفقانه   بعد از سپری شدنکه خوشنودیم  همچنان دوستان گرامی

اولین روز )  201۶به زبان های ملی پشتو و دری به تأریخ بیست و نهم نومبر  را افغانستان و جهان

 ،"اعالم میداریمآریانا افغانستان آنالین"افتتاح رسمی وبسایت سالگرد 

 

این بخش مخاطبان گرامی وبسایت آریانا افغانستان آنالین برای دریافت تازه ترین، مهمترین اخبار و نیز منبعد با تهیه  

ان های ملی دری و پشتو  و در صورت اخبار عاجل به صفحات دیگر سرگردان نخواهند شد، زیرا این اخبار را به زب

امکانات بعضاً با زبان های اصلی منابع آن )انگلیسی، فرانسوی و آلمانی( در صفحات آریانا افغانستان آنالین خواهند 

 یافت.
 

به این ترتیب وبسایت آریانا افغانستان آنالین روز تا روز در کوشش آن است تا قدم به قدم تحوالت روز و جهان را 

امکانات و تسهیالت بهتر خدمت هموطنان عزیز خود قرار دهد، استفاده از این امکانات و تسهیالت کمک می کند با 

ان فرصت آنرا خواهند داشت تا گدر اخیر اخبار، خوانند تا هموطنان عزیز ما از اخبار دست اول و ثِقه باخبر شوند.

 را پیرامون اخبار مربوطه ابراز نمایند. نظریات خود
 

ز را ا و غیر ضروری سال نخسِت نشرات خود این وبسایت سعی بلیغ نموده است تا هر گونه مباحثات شخصی در

نشرات به دور نگه دارد، ما این طریق را با حوصله مندی و تدبیر و رعایت منافع ملی کشور در نشرات خود بازهم 

نی که مقاالت ارسالی شان از نشر باز مانده و بازهم در نظر خواهیم گرفت. به همین مناسبت از آن عده نویسندگا

 است درخواست معذرت می نمائیم. 

 

ان الدین وهاج، احس تیم گردانندۀ این وبسایت مشتمل بر شخصیت های مجربی نظیر میرمن ماللی موسی نظام، ِسراج

هروی، محمد داوود  هللا مایار، محمد عارف عباسی، سیدال هومان، حمید انوری، محمد نعیم بارز، عبدالجلیل غنی

ملکیار و ولی احمد نوری می باشد. جهات تخنیکی، انجنیری و سائر امور انفورماتیک آریانا افغانستان آنالین را دپلوم 

 عیار و تنظیم می نماید. بر عهده داشته، انجنیر فرید فهیم 

فعالیت های مطبوعاتی و فرهنگی به  شکی نیست که اکثر اقدامات ملی و مترقی در راه پیشرفت و ثبات مرام آن منجمله 

یز ن آنالین" آریانا افغانستان"موانعی از افکار متضاد و مخالف مواجه می گردد که موجودیت و انکشاف مثبت وبسایت ملی 

و ملی ۀ روحیتضعیف  غرضبه  تبلیغات و عکس العمل های منفیمستثنی باشد. درین زمینه  جریانین ینمی توانست از چن

 جنگننگین به یکی از گروه های ند. به این غرض آنرا دبعمل آوربیچون و چرای این وبسایت ایجاد ابهام در بی طرفی 

با اشتراک  آنالین" آریانا افغانستان"مبارزاتی و ملی  نیت و ارادۀچون  نمودند. مرتبط دانسته تبلیغساالر، یعنی ائتالف شمال 



  
 

 

 4از ۳

 و مردم شریف صداقت ما را درک نمودند. به این اساس نیرومند گردیددیگر بیشتر  وطن پرستان واقعی، هر روز از روز

 .و بیهودگی آن به اثبات رسیددر نطفه خاموش  تبلیغات بی اساس این

 

 بوده و با سائر  تن 114 با این رسانه همکاری کرده اند( م201۶) که در این سال تعداد نویسندگانی

 تن می شود. 185نویسندگان 
 

 میر عنایت هللا آشفته آریا رحمت محمد ولی آریا احسان هللا آرینزی

 محمد حیدر اختر فضل احمد افغان رنا گل آرینزی افشاری آهنگر

 حمید انوری عبدالغفور امینی داوود ایوب زی نورمحمد احراری

 داوود ایوب زی محمد نسیم اسیر تور اچکزی محمد هاشم انوری

 عتمادیازیبا نوری  محمد حیدر اختر طارق ارسال سمع الدین افغانی

 ناظم باختری نجیب هللا بارکزی ظفر بامیانی محمد نعیم بارز

 عزیز احمد پائیز لینا روزبه حیدری سید مقصود برهان مشتاق بخشی

 عبداالحد تارشی مصطفی پسرلی رسول پویان محمد یوسف پناه

 جلیل جمیلی تنویر محمد نذیر محمدعیسی توخی تیمورشاه تیموری

 نور خالدی سهراب حکیمی شریف حکیم غالم حضرت

 عزیز راکین رحمت ربی زیرکیار سید محمد زرمتی الیق خوستی

 ثریا رهیاب حنیف رحیمی رهیاب عبدالخالق رشید لیال رشتیا

 میر عنایت هللا سادات محمد حیدر داور رووف روشان لینا حیدری روزبه

 صالح الدین سعیدی رنگین دادفر سپنتا نرگس سایه اسالم الدین ساویز

 محمد نادر سدوزی بکر سمین کمال سید محمد نادر سدوزی

 صبور صافی نورزاد صافی عبدالستار سعادت سید هاشم سدید

 هفریبا عادل شا عالمی ههمایون شا نثار احمد صمد بصیر صباح

 ظاهر عزیزمحمد  م. عارف عباسی محمد عارف عزیز حفیظ هللا عازم

 انجمن فارو محمد قاسم فاضلی ولی عطارد محمد عزیز عزیزی

 رازق مامون محمد یوسف کهزاد گلنار کوهی حسیب فضل

 محمدا جان مرزی عبدهللا محمدی شعیب مجددی مایار احسان هللا

 داوود ملکیار نظر محمد مطمئن خلیل هللا معروفی ناصر مستجاب

 نجیب هللا منلی بهاول ملک حفیظ ملیار ملکزاده مقیو

 محمد داوود مومند م. داوود موسی ماللی موسی نظام مجید منگل

 نوری ولی احمد مکی نوابی ضیاء نظام م. اسحاق نگارگر

 جلیل غنی هروی ِسـراج وهاج محمد ولی نیستانی حامد نوید
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 لطیف یاد ف. هیرمند سیدال هومان محمد معصوم هوتک

 محمد فقیر فقیر هارون یوسفی انور آغشتهم.  محمد اکبر یوسفی

    

 

 مقاله 1415  مجموع مقاالت نشر شده موجود در آرشیف نویسندگان

  نوشته و مقاله 195                      مجموع مقاالت سائر نویسندگان
 

  مقاله  1610             مجموع مقاالت در یک سال )سال اول رسانه(

 منجمله:

 نویسنده 11۳   نویسندگان از روز افتتاح تا امروزدر آرشیف 

 نویسنده 71   در آرشیف سائر نویسندگان از افتتاح تا امروز

 «نویسنده 184»           مجموع نویسندگان این وبسایت تا امروز 
 

 و اینک جزء مقاالت و نوشته های مجموعی فوق:

 ( 2016تعداد مقاالت نشر شده در این سال )(201«: )سال فعالیت این رسانهاولین »م 
 

 

 (456) صبح  6ساعت  14/11/2016تا امروز    تعداد مقاالت منتشر شده در بخش مطالب سیاسی -1

 (112) صبح  6ساعت  14/11/2016تا امروز    تعداد مقاالت منتشر شده در بخش مطالب اجتماعی  -2

 (124) صبح  6ساعت  14/11/2016تا امروز    تعداد مقاالت منتشر شده در بخش مطالب تاریخی -۳

 (100) صبح  6ساعت  14/11/2016تا امروز     تعداد مقاالت منتشر شده در بخش شعر و ادب -4

 (100صبح  ) 6ساعت  14/11/2016 تا امروز   «افتتاح آریانا افغانستان» تعداد مقاالت منتشره در بارۀ -5

 (47)  صبح  6ساعت  14/11/2016تا امروز    تعداد مقاالت منتشر شده در بخش مطالب تحقیقی -6

 (51)   صبح 6ساعت  14/11/2016تا امروز    جدی 6ثور/  8/  7تعداد مقاالت منتشره در بخش مطالب  -7

 (4۳صبح   ) 6ساعت  14/11/2016 تا امروز   استقالل و اعیاد در بخش مطالب تعداد مقاالت منتشره -8

 (14)     صبح 6ساعت  14/11/2016بودای بامیان      تا امروز انفجار  تعداد مقاالت منتشر شده در بخش -9

 (87)  صبح   6ساعت  14/11/2016تا امروز    « زن و مادر»تعداد مقاالت منتشر شده در بخش  -10

 (42)  صبح   6ساعت  14/11/2016تا امروز    تعداد مقاالت منتشر شده در بخش شعرای افغانستان  -11

 (79)  صبح   6ساعت  14/11/2016تا امروز    بخش طنز و داستانتعداد مقاالت منتشر شده در  -12

 (10)   صبح  6ساعت  14/11/2016تا امروز    تعداد مقاالت منتشر شده در بخش افغان و افغانستان -1۳

 (۳2)   صبح    6 ساعت 14/11/2016تا امروز ظاهرشاه     اعلیحضرت تعداد مقاالت منتشر شده در مورد -14

 (18)    صبح 6ساعت  14/11/2016تا امروز     منتشره در بخش تجاوز و شکست شورویتعداد مقاالت  -15

 (100صبح   ) 6ساعت  14/11/2016 تا امروز   افغانستان تعداد مقاالت منتشر شده در بارۀ افتتاح آریانا -16

 به امید خدمتگزاری بهتر و بیشتر

 به مردم عزیز افغانستان

 زنده باد افغانستان


