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 نام تو آغاز میکنمه سخن را ب
 

با چشم  الخره وبسایت آریانا افغانستان، با چشمان درخشانش، در فضای جادویی دیجیتلی دیده به جهان گشود،ااینک ب

ی که یها و نگاه هایی که رنگ های مینیاتوری قرون را برای حفظ اصالت مدنیت و فرهنگش با خود دارد، نگاه ها

جالیش گرمی اشتیاق نسل جوان وطن ما را هم در آن می توان دید، این است کوتاه ترین و جامع ترین مفهوم وبسایت 

تازه ترین ساخته ها و ماحصل های گران بهای اجداد ما و و اصالت هاآمیخته ای از ارزش« نستان آنالینآریانا افغا»

 .ههای نسل جدید وطن ما، آریانای باستان با غنای مدنیتی اش و افغانستان معاصر با تقالهایش برای مدرنیتتالش

 های شان. ، مانده های شان، ندامت ها و مالمتیها ، پیروزی ها،  ناکامیجد و جهد هاها، دیروزی ها با تمام آرزو 

نسل نو با همه آرزو ها، محدودیت ها، معصومیت ها، استعداد ها، زیرکی ها، فرصت ها، ناشکیبایی ها، شتابزدگی 

 این ها رنگ و مواد اساسی مطالب نشراتی وبسایت آریانا افغانستان خواهد بود. ؛ها، سازندگی ها و امید های شان

و سرزمین آبایی ما هم از لحاظ بحرانات داخلی و ملی، هم از نگاه در اوضاع کنونی که مردم رنجدیده و ستمکش ما 

جایگاه منطقوی و نیز از جهت مسائل بین المللی در مضیقه های جدی سوء اعتماد و کم مهری دوستان بین المللی 

ن احس می شود، در وضعیتی که نظام دو کله یی، به شدت بیکارگی و مفلوجیت خود را به اثبات رسانده و به هم

خود درمانده  یرنج و عذاب تأمین نیاز های اول در شرایطی که مردم ما به شدت در ؛خود ادامه می دهد منطق باطل

و در چنگ این اداره چیان بی رحم افتاده اند و توسط نظام مافیایی غارت می شوند و این بی رحم ها در حفاظت 

عی وطن ما یدر شرایطی که همه دارایی های عامه به شمول منابع طب ؛جان، ناموس و مال مردم هیچ اعتنایی ندارند

در اوضاعی که همسایگان فرصت طلب و محیل ؛ فیای دولتی به تاراج برده می شودتوسط مافیای تنظیمی، اجنبی و ما

برای ما هر دارایی مادی و معنوی ما را غصب می کنند و هزاران توطئه و دسیسۀ تباه کن دیگر در آستین خویش 

افغانستان ما پنهان کرده اند و هر آن در ترصد فرصت اند تا آن دسائس شان را به همکاری دستیاران وطنی ما در 

کشور باستانی زیبای ما عملی نمایند. کشوری که فعالً بی دفاع مانده و به جز فرزندان شریف آن هیچ نیروی دیگری 

 برایش صادقانه سر سپردگی نمی کند.

در شرایطی که قدرت های بین المللی با ظهور نیروهای اهریمنی دیگر نظیر داعش و امثال، عناصر واپسگرا و 

مرتجع داخلی ما را آهسته آهسته نیروهای غیر دشمن وانمود می کنند و در هر قدم ایشان بی اعتمادی و بی توجهی 

ه آن قدرت های "دوست" فقط و فقط منافع و نسبت به سرزمین ما بیشتر و بیشتر عریان می شود، در وضعیتی ک

 بی افزایشالق ناامنی، انارشی داخلی، تهند، و میهن ما روز تا روز در باستراتیژی خود را ارجحیت و اعتبار مید

تا حد غیر قابل کنترول آن فرو می رود، و عده ای انگشت شمار  مفت خوار، هنوز به دنبال همین "دوستان ها نظمی 
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ی ازدیاد بلند آسمان خراش های سبیل ماندۀ ایشان پای بوسی و دست بوسی می نمایند و مردم اصیل و کار" براجفا

 همان فقر و مسکنت عذاب می کشند. نجیب ما در

ضرور و الزم است و الزم بود تا در میان وبسایت های معزز دیگر هموطنان نجیب ما، وبسایت دیگری که تا حدودی 

نشده نقشی را برعهده بگیرد، پا به عرصۀ وجود گذارد تا اگر چانس یاری کند همه باهم در در اجرای کار های انجام 

پیشبرد آرمان های عظیم جست و جوی راه های مطمئن حل تمام معضالت، روشنگری در میان مردم ما به منظور 

نمائیم. ما این  ءسهمی اداوحدت ملی واقعی و افشای دشمنان پنهان و آشکار وطن و مردم ما  در مسیرمتحد شدن شان 

 سهم خود را به طرق و شیوه های متعدد به جا خواهیم کرد:    

حوادث و رویداد های کشور اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، که در این وبسایت سعی به عمل خواهد آمد، 

یدگاه های علمی، واقع بینانه، با مرتبط باشد، با د نحویاجتماعی، علمی و سایر وقایع که با سرنوشت مملکت ما به 

مندان و مخاطبان ه رعایت حقوق وطن و مردم ما و مطابق به اندیشه های علمی معاصر و مدرن امروزی به عالق

منظور ما از انتشار و ارائۀ مطالب نامبرده واضح است؛ ما مخاطبان معزز خویش را در دریافت پیشکش گردد. 

خواهیم نمود و با پرداخت های علمی چراغ بدست، در پهنای  یارین خواهانه، مطالب تألیفات ملی گرایانه و وط

خواهیم کرد. این وبسایت همه تالش های خود را به خرج  ءگستردۀ روشنگری در سرزمین ما سهم خویش را ادا

 یت به مردمؤولو حس مسدوستی  طنالب قابل نشر شان را از میزان وخواهد داد از نویسندگان خود تمنی نماید تا مط

مطالب را در نظر بگیرند. این و حراست از منافع ملی ما عبور بدهند و اصل سودمندی در نشر تألیفات و  مظلوم

 ی ما در حد یک آرزو پیشکش خواهد شد و نه در حد یک الزام.اتمن

 

ندیم، نزد این ن پابداست که ما بی اخط اصولی ا –در تعبیر عام  و مشخص آن  –حفاظت از منافع ملی کشور ما 

وبسایت تساوی تمام اقوام و گروه های اجتماعی و افراد، صرف نظر از هر تنوع آنان و تحقق حقوق مادی و معنوی 

اساسی های منافع ملی ما محسوب می گردد و نیز وحدت ملی مردم سرزمین ما بر ستون ها و پایه  ء  هر یک آنها جز

گونه برتری و کمتری را در میان افراد و گروه های وبسایت هر اینمدرن امروزی جزء منافع ملی ما می باشد.  

مبارزه می نماید، ولی اجرای این مأمول هرگز به بهای چشم پوشی از  آناجتماعی کشور جداً مردود شمرده برعلیه 

 هویت افغان ها و افغانستان در نظر نمی باشد. 

 ت های اولی وبسایت است. حفظ اصالت های عنعنوی، تأریخی و ملی از نیات و مکلفی

 

 های مایالت ملی و وطنی آنان از آرمانهای نسل جدید کشور و انعکاس تمانطور که توجه به نیازها و آرزوه

 نخستین ما شمرده می شود.

  همانطور که در شیوۀ نشراتی ما صراحت داده شده است، این وبسایت یک رسانۀ ملی، غیر وابسته، بیطرف

وطنی خود می باشد، مگر این موقف گیری بدان تعبیر نخواهد بود که تألیفات و نوشته و پابند به ارزش های 

 ( به نشر نخواهیم گذاشت. که مخالف منافع ملی افغانستان و مردم آن نباشدهای سایر تمایالت را )

  اً مخصوص تمایالتی که با منافع ملی ما منافات نداشته باشد، مبادرت خواهیم ورزید،موارد ما به نشر سایر

 در انعکاس آن جهات اهداف ایشان که با منافع ملی ما انطباق داشته باشد، کوتاهی نخواهیم نمود.  
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  ما به طور جدی کثرت گرایی یا پلیورالیزم مثبت و مدرن انسانی را رعایت خواهیم کرد، ما تفاوت های

، پذیرش رعایت دگراندیشی نزد افتراق قرار نخواهیم دادتمایز و  عادی، طبیعی و عقالنی را هرگز محک

 ما بنیاد کثرت گرایی تلقی می شود، مشروط بر آنکه مخالف منافع ملی و کشور نباشد؛ 

 ی ئرانیز عناصر ملی گ ،وبسایت ما اُرگان تبلیغاتی یک حزب و یا خط سیاسی معین نیست و گردانندگان آن

بران این وبسایت یک رسانۀ کامالً غیر  بنا اجتماعی می باشند و -اند که دارای نقاط نظر گوناگون سیاسی 

 حزبی می باشد. 

 داخلی و خارجی تمویل و معاونت نمی شود مصارف آن توسط یکی دو تن از  این رسانه از جانب هیچ منبع

آن به عمل می آید ما از تمام هموطنان دردمند به وطن توقع داریم با کمک های مالی شان  هموطنان گردانندۀ

را تقویه نمایند و نیز در طرز نشرات و طریق کار وبسایت، ما را رهنمایی نموده و وبسایت  این وبسایت شان

 شان را همانطوری که می خواهند تحرک ببخشند.

 

ونه رابطۀ گ با تلویزیون افغانی "آریانا افغانستان" هیچ« انا افغانستان آنالینآری»وبسایت قابل وضاحت جدی است که 

، نشراتی و کدام تعلق و پیوندی ندارد، ما به آن رسانه احترام داشته ولی ما به حیث یک رسانۀ مستقل اورگانیک

 دیجیتلی وظایف خود را انجام میدهیم.

جز مسائل مهم وطنی، ویا بیشتر از آن طی یادداشت های مماه یک دو بار و « آریانا افغانستان آنالین»وبسایت 

 منطقوی و بین المللی را زیر ارزیابی و بحث قرار خواهد داد.
 

 که قادر به  اجرای همه وظایف مطروحه گردیم به امید آن

 
 

 و با افتخار افغانستانزنده باد مردم با شهامت 
 عزیز ما افغانستان  بلند باد وطن زنده، جاودان و سر

 
 
 
 
 


