http://www.arianafghanistan.com
آریانا افغانستان آنالین
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آریانا افغانستان آنالین حلول سال نو 1۳۹۹هجری شمسی را به تمام هموطنان عزیز و درد دیده ،تبریک و تهنیت گفته و آرزو

آینده درخشان سپری گردد.
دارد که سال جدید برای همه در یک فضای امن و صلح با خوشی ،مسرت و امیدواری به یک
ٔ
آرزو و امید تمام هم میهنان این است که گروه های متخاصم عوض دست بردن به اسلحه و ریختن خون بیشتر همنوع و هم
کیش خود ،در پرتو موازین قانون اساسی با دولت منتخب و قانونی افغانستان از در مصالحه و مفاهمه پیش آمده و بیشتر از این
داغدیده ما نیافزایند ،تا باشد که سال  1۳۹۹و سال های بعد برای سیارۀ بیمار ما و از همه مرجحتر
به درد ها و آالم مردم
ٔ
افغانستان زخمی ،سالی باشد ملبس به یک صلح . . .صلحی راستین و بی غل و غش .یعنی توقف
ستمدیده ما
برای وطن
ِ
ٔ
ریختن خون انسان به صورت قطع که البته نباید به قیمت گران اسارت وطن ما به دست بیاید.
سیاسیون ما اگر به وطن ،منافع ملی ،تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی حیات و حیثیت مردم ،اعتقادی دارند ،باید بدون تعاند ،مسامحه

و ریا ،خارج از سیطرهٔ اعمال شوم اجنبیان ،در هیئت یک اپوزیشن فعال و مثبت دور چنین اهدافی گرد آیند و مردم ما را برای
متحد شدن هرچه بیشتر شان یاری و به صراط تفاهم و تعاون رهنمون گردند.
آرزو و توقع آریانا افغانستان آنالین همین است که افغانستان در یک دنیای امن یک کشور امن باشد .این وبسایت مرام و هدف
خود می داند که در راه مقاصد انسانی ،وطنی و ملی برای مردم خود یک رسانهٔ مفید باشد ،که طی سال های گذشته نیز چنین
نیتی را دنبال کرده و تحقق بخشیده است.

تمنای ما برای سال نو و سال های بعد هم نیل به امید ها و آرزو ها با نشرات دارای کیفیت عالیتر و پیشرفته تر از قبل می باشد.
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