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 11/01/2017               آریانا افغانستان آنالین
 

 ۀ گرامیمین بینندسالم بر پنجاه هزار

  (14)ساعت  2017جنوری  11
 

در اطالع دهی بیطرفانه است که آریانا افغانستان آنالین ویب سایت ملی و غیر وابسته و متعهد به خدمت هموطنان       

شور منافی منافع ملی ک و بدور از هر گونه گرایشی که بیان و عقیده،  آزادی، مبتنی بر اصل احترام به واقع بینانهو 

هموطنان  برای در آسمان نشرات بیرون مرزی افغانهای خارج از وطن ،اندی قبلویک سال  ،باشدبه خون نشستۀ ما 

اندیشمندان، وطن دوستان و مدافعین هویت  افکاربه هدف نشر  وابسته همگانی و غیر . این رسانۀدرخشیدعزیز ما 

ل شامآن اهداف  .فعالیت و مجادلۀ فرهنگی و معنوی سر بر افراشته استتوسعه و انکشاف به منظور  هافغانملی ا

باالخص مبارزه علیه  جنگ،  ،ارضی، وحدت ملی و صلح حفاظت از منافع ملی، تمامیتحراست از هویت ملی، 

وحدت ملی،  تحکیمراه در که  ی ش هایالتو به تمام می نماید  ءاجراخدمات خود را در این مسیر  و میگرددانارشیزم 

 .ارج می گزاردبه عمل بیاید،  هاافغان همبستگی و دوستی میان کافه  

 مغایرگرای ش های بوده برعلیه عاری از هر گونه تعصب  ه استاین رسانه همانطوری که در آغاز نشرات تعهد نمود

بر  و مبارزه می نماید، همچنان هر نوع تمایل تفریق و تفرقه افگنانه را طرد و افشا میکند وحدت ملی و منافع ملی

ول با پیروی از اص و دامن زدن به اختالفات متنوع مبارزه نموده انواع تعصبات، آشوبگری ها، فتنه انگیزی هاعلیه 

و افتخارات تاریخی افغانستان باستان  حراست از فرهنگ غنامند باور ها وارزشهای واالی آزادی بیان، احترام به 

جای ش را در بین رسانه های افغانی باز کرده و بر نویسندگان و بینندگان این سایت هر روز  ،در یک سال و اندی

 مند است. اورآزادی اندیشه و کثرت گرایی یا پلیورالیزم صادقانه ب  ،، زیرا وبسایت ما به آزادی انتخابمی شود افزوده

هموطن ما،  چه فرهنگیان واال مقام  ، قلمبدستان و، نویسندگانز همه همکاران، دانشمندان، محققانجای آن دارد که ا

با ما همکاری صمیمانه  ،خارج کشور اظهار سپاس نمائیم که از همان آغازین روز نشرات این سایتاز از داخل و چه 

  درک آثاردر روشنایی گان این سایت را دنما و بین ،تتبعات ارزشمند شان و ارائۀ اطالعات و تحقیقات با نموده و

 .قرارداده اند علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و اجتماعی شان

گفته می شود ولی افزای ش تعداد خیلی جوان  در دنیای نشرات و اطالعاتدر حالیکه هنوز هم  آریانا افغانستان آنالین

 با وجود بی ش از سه صد ویب ،نشراتجهان پهناور درین  در همین مدت نسبتاً کوتاه بینندگان و خوانندگان این سایت

اه م کمتر از دهدر باز کرده و بی ش از پنجاه هزار خواننده و بیننده را  را جای ش بالگ مربوط به کشور ما،ویسایت و 
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این سایت و همکاری  مندرجی هموطنان ما به مطالب مندی و دلچسپه انگر عالقاست که نمایبه خود جلب نموده گذشته 

 و نویسندگان و فرهنگیان افغان است. انه و عالمانۀ دانشمندان و محققانصمیم

 وأمیت ودر سنگر دفاع از وحدت ملی، تداشت اصول نشراتی خود با در نظرسعی ورزیده تا این ویب سایت همواره 

های رسمی و محلی مردم شریف افغانستان، ارزشهای  تقویه و انکشاف زبانل و عشایر، همبستگی تمام اقوام و قبای

 .باشد واالی عقیدتی، فرهنگی و حقوق انسانی، قرار داشته

این نشرات را آغاز و به هم یاری و و آزادۀ افغانستان مظلوم ما با ارج گذاشتن به خواسته ها و باور های ملت 

م می دهیو نویسندگان و تشویق و رهنمائی  بینندگان و خوانندگان به این راه خود ادامه  محققان ،همکاری دانشمندان

و امیدواریم که با تشویق و همکاری این بزرگان قدمی در راه روشنگری و تنویر اذهان برداشته باشیم و به حیث یک 

ی با رسالت چه در داخل و چه در رسانۀ متعهد و با رسالت در سمت دهی سالم افکار جامعه مانند سایر رسانه ها

ه نیتی مواجسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امهای بزرگ  زمان که افغانستان به بحران برهۀخارج  افغانستان درین 

بیننده و خوانندۀ این سایت  میناست خدمتی انجام دهیم و روزی، شاید هم در آیندۀ نزدیک، از حضور یکصد هزار

 استقبال نمائیم.ملی 

 

 اد افغانستانزنده ب

 پاینده باد ملت با شهامت افغان

 پایدار باد آزادی بیان و نشرات

 

 

 

 

 


