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با کمال مسرت ورود خود را در خانوادۀ رسانه های دیگر در بیرون وطن  «آنالین افغانستان آریانا»انترنتی ویبسایت 

با تجارب چندین ساله در این بخش، یک عده از نویسندگان شناخته شده را اراده بر آن شد که نشریه  اعالم می دارد. 

 نمایند. ای را مطابق مقتضیات زمان و ارزش های واالی دیموکراسی و رکن اساسی آن، آزادی بیان، ایجاد
 

انگیزۀ بنیادی این اقدام صرفاً منافع علیای وطن عزیز و جمیع آالم، محرومیت ها، مظلومیت ها، غم ها، غصه ها و 

 رنج های ملت با شهامت و حریت طلب افغانستان است که در ظرف چهل سال گذشته متحمل شده اند.

صیرت ب بره وپرست مخصوصاً اهل خمحرک احساس واالی افغان های وطن این شرایط ناگوار که تا امروز دوام دارد،

حیث مشعل داران راه معرفت دست مردم را گرفته در بیداری و آگاهی شان و رهنمون شدن شان افغانستان است که ب

غ نمایند. های مزوران و خدعه گران سراالمت آمیز، نجات خودرا از اسارتدر انتخاب راه مدنی مبارزه و مقاومت مس

 دارند. اهل دانش و علم افغانستان این مسؤولیت سترگ ملی را در برابر هموطنان خودمثل منورین هر کشور، 

 ملت ها به پیشوایان ملی، معلمین دانا و راه بلدان صادق، ضرورت دارند.

مذهبی، منطقوی  این رسالت زمانی تحقق می یابد که صاحب نظر و اندیشمند، عاری از امراض مهلک قوم پرستی،

و زبانی بوده مؤثریت بیان و تحریر در وارستگی و پیراستگی در راه خدمت صادقانه به وطن و وطندار باشد و در 

 د نه این که خود در گرو این طلسم باشند.نم از طلسم ملعون اسارت خدمت نمایسبیل رهایی مرد

ی بنی نوع بشر در های استعمار، استبداد، اختناق، اهانت به کرامت انسان و پامال نمودن حقوق طبیع در ظلمتکده

ط، انسان های با احساس، نوع دوست و از خود گذر، ولو که خود محکوم این مظالم نبوده اند ولی ئدشوار ترین شرا

سترگ انسانی با قبول خطرات مالی و جانی  پذیرفتن و خموشی در برابر آن را ننگ آدمیت دانسته و به حیث وظیفۀ

بدون هراس به مبارزه برخاسته و در راه رهایی همنوع و هموطنش از غل و زنجیر این اسارت ها، ایثار نموده اند، 

به سیاه چال ها انداخته شده و یا در پشت میله های زندان عمر خود را سپری نموده و با بوسیدن ریسمان دار حلقه را 

ه ول نمودی پلید و ننگین بردگی قبار به گردن خود آویخته و یا با آماج گلوله، مرگ با افتخار را نسبت به زندگبا افتخ

 که تا امروز از خود حماسه های ماندگار بجا مانده اند.  اند

 یفتحر و ملی غیر گروپی و سمتی منافع برای ما مقدس سرزمینتأریخ  و فرهنگ حریم به تجاوزات با متأسفانه

 ایبینو مردم به ملی وبسایت این که مردمی و ملی وظایف پهلوی در که است ستهیشا افغانی، جامعۀ مبرهن حقایق
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 رنق نیم از بیشترتأریخ  و عام صورته ب را عزیز افغانستان یتأریخ های داد روی بیان گیرد، می عهده بر وطن،

 فادهاست با کشور، مستحق های نسل آگاهی برای بیطرفانه و مستدل مستند، صورته ب خاص، صورته ب آنرا اخیر

 .نماید عرضه وظیفتاً  محققین، و مجرب اشخاص ذریعۀ و داشته دست معتبر منابع از

 خون و ظالمانه آن را در گذرگه مروز افغانستانش می خوانند،که انموده طبیعت جفای بس بزرگی در حق این خطه 

و آتش قرار داده، دوران های پر افتخار تمدن های در خشانش با وحشت و بربریت مهاجمین، به خون و آتش کشانیده 

 .است زندگی خود را از سر گرفتهمق شده ولی باز به پا ایستاده و و نابود شده و بارها به خاک غلتیده و بی ر

قرار گرفته و هر یک برای حفظ اهریمن های قدرت عصر  مش و رقابتدر زمانه های نه چندان دور، میدان کش

منافع خود افغانستان را به قیمت آزادی و منافعش سد راه دیگری ساخته و برای آن مجال حرکت نداده ولی هیچ قدرتی 

ارادۀ آهنین باشندگان غیور و حریت طلب این سرزمین را که آزادی واالترین ارزش را برایش داشته، خورد و خمیر 

 .است نتوانسته

هیهات که ارمغان چهل سال اخیر برای این وطن جز خون، آتش و ویرانی چیز دیگری نبوده. با سرنوشت این وطن 

توسط دسایس بیگانگان و مزدوران شان وحشیانه و بی رحمانه بازی شده. ملت خوش قلب و خوش باور افغانستان به 

. خون ه استی واقعیت ها، به سراب های راه گم کننده مواجه شدوعده های فریبندۀ مطلب داران باور نموده و بجا

بیشمار ریخت و ملیون ها اوالد وطن تارک زادگاه و مأوا شدند و معموره ایکه بعد از آشوب ها بناء یافته بود، به 

فر خاک مبدل شد و امید هایی برای نیک بختی، آرامی، آسایش و ترقی چون مرغان مهاجر از این سرزمین رخت س

بربستند و دیگر بر نگشتند. ملیارد ها دالر ثروتی که در پای اربابان قدرت توسط زور آوران دوران برای رفاه و 

 آسایش ملت بینوا ریخت، همه غارت گردید.

با توطئه های گوناگون بیرونی ها، به تبانی فرزندان جیره خوار خود، این وطن برای بهره برداری ها و تأمین اهداف  

طلبی و بهره برداری مالی مورد سوء استفاده قرار داده شد و برای بقای قدرت و منافع خود نسج قشنگ و قدرت 

یز خوش بافت وحدت ملی را دریده و پارچه پارچه ساختند. سانحه های غم و درد این وطن که چون داستان غم انگ

ت و راه نجات و بیرون رفت بنا بر هزار و یک فزونتر می گردد و تا حال به نمایش اسدنباله دار پایان ندارد بلکه 

 دلیل مبرهن ضیق تر و مغلق تر می گردد.

در نبرد های آزادی خواهی، مردم راه خود را می دانستند و مسؤولیت ها و وظائف خود را تشخیص می دادند، مگر 

غانستان را گم نموده، نه امروز توطئه های بزرگ سیاسی و دسائس ابر قدرتان و خدعه گران منطقوی، راه مردم اف

راه بلد صادقی وجود دارد و نه رهنمای دلسوزی سراغ می گردد. ملت قربانی قدرت طلبی زمام داران گردیده و 

است. تا هنوز اندیشه های واالی وطن پرستان در مسیر وحدت شده منافع ملی فدای هوس های نا جائز اراکین دولت 

سمت و سو نگرفته و پراگندگی و تشتت پیداست و بدبختانه در اندیشۀ بسی از  ملی و ایجاد یک مقاومت مسالمت آمیز

 خبرگان و اهل بصیرت اسارت های ناروا راه یافته که مؤثریت مثبت تبارز آن را کم رنگ می سازد.

این جاست که از پس ابرهای سیاه و تاریک خدعه، دسیسه، تزویر، شکاکیت ها و سوء ظن های مخرب،  انوار 

ت متجلی شده رسالت واقعی و اصیل قلم بدستان، دانشمندان و روشن فکران به حیث مشعل داران جامعه برای معرف

بیان واقعیت ها راه بلدی ملت، روشن گری و آگاه ساختن ملت از جنایات زورمندان ددمنش و رهایی توده ها از 
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ملیون ها بیگناه از پنجال های آلوده به خون  اسارت چپاول گران، ناقضین حقوق بشر و رهایی گلوی مظلوم و بی پناه

زورمندان منفعت جو، بلند نمودن صدای حق، عدالت و دادخواهی و بخشیدن صدا، به بی صدایان، متجلی می گردد. 

امروز ما از مواهب آزادی برخوردار بوده نه زندانی است و نه چوبه داری ولی تمثیل واقعی این رسالت ملی مربوط 

 گی اندیشه ها از قید و بند هر نوع وابستگی.است به آزاد

دیگر انترنتی نه به منظور رقابت بلکه با حفظ جدی ویبسایت در پهلوی صدها « آریانا افغانستان آنالین»ویبسایت 

احترام به اصول دیموکراسی و رکن اساسی آن یعنی آزادی بیان، به حیث یک نشریه برای مساعد ساختن زمینۀ انجام 

بزرگ و سنگین پا به عرصۀ وجود گذاشت. این نشریه سعی بلیغ بجا می آورد که چون آئینۀ مصفا، اندیشه  این رسالت

 نوع تعصبات متجلی سازد.  های سالم وطن خواهان را، فارغ از هر

 وانگیزۀ بنیادی ایجاد این نشریه فقط و فقط افغانستان و مردم آن و مصائب، آالم، غصه ها و بیچارگی های آن است 

 بس و در صورت امکان پیشنهادات راه بیرون رفت. 

ایجاد یک فضای مطمئن برای همکاران و کسب اعتبار توسط وفاداری « آریانا افغانستان آنالین»ویبسایت هدف اساسی 

 صادقانه به تعهدات خود و تطبیق جدی و عملی مرام نامه و اصول نشراتی آن است.

احقاق حق مظلوم تالش مجدانه می ورزد.  وصله زدن نسج ازهم گسیختۀ  برای گشودن درب عدالت و دادخواهی و

وحدت ملی از اهداف بنیادی آن بوده جلو هر نوع اندیشه های تفرقه آمیز را می گیرد. با ارادت و عقیده مندی به 

 اص، اقوام وآزادی بیان از تفتیش عقاید می پرهیزد و تا زمانی که عدول از اخالق نویسندگی، هتک ُحرمت به اشخ

 خانواده ها صورت نگیرد، هر نوع اندیشه را نشر نموده و درب مناظره را باز نگه می دارد.

ه به کسی چنین زمینه را فراهم میسازد. عقاید را نه خود وسیلۀ سیاسی قرار داده و نادیان و مذاهب مختلف مردم 

 .دباشاهانت نشده  واالی فرهنگی افغان هاو ارزش های  فرد قابل احترام است تا زمانی که به مقدسات دینیسیاسی هر

 است. وطنان و اعتماد شان به یک رسانه بقا و استمرار حیات یک نشریه مربوط به همکاری هم

قلم و انحصار مطالب، و تحمیل عقاید شخصی بر دیگران، خود خواهی و منم گویی  در این ویبسایت، ستم و استبداد

 و فضل فروشی بی مورد را راهی نیست.

به حیث یک نشریۀ ملی و غیر وابسته و فارغ از هر نوع اسارت فعالیت خود « آریانا افغانستان آنالین»ویبسایت 

 دارد.می سرافراز و با شهامت آن اعالم عزیز ما افغانستان و ملترا برای خدمت صادقانه و مسؤوالنه برای وطن محبوب و 

 زنده باد افغانستان

 سر افراز و آزاده باد 

 ملت قهرمان افغانستان

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com

