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 آریانا افغانستان آنالین
 

 برای آیندگان امیدی –پیامی از نیاکان 
 

ای هدر جامعۀ متنوع نشراتی افغانی دیجیتلی، امید « آریانا افغانستان آنالین»حضور سایت وزین و سنگین 

امید های لبریز از آرزومندی ها مبنی بر  ی را در دل های ملیگرایان واقع بین برانگیخته است. بس بزرگ

ی و م صفایون و جایگاه پخش اندیشه های ملی و مردمی افغان ها با تمایکه این سایت با صفا به تریب این

است، در شرح اوضاع کشور تابلوی که اراده کرده  یاین سایت با نیات واالی صداقت آن تثبیت می شود. 

در تشخیص  ه های تاریک و روشن آن خواهد بود. وطن عزیز ما افغانستان با تمام رنگ ها و سای عیارتمام 

راه حل ها و طرق مداوای رنج های بیکران مردم ستمدیدۀ ما، نسخه های معتبر، صائب و منطبق با نیاز 

برای مردم و وطن ما جامع ترین اهداف را گرد  نصب العین های کشور ما ارائه خواهد نمود و در تعیین

زمین ما را در سینۀ تأریخی مردم و سرخواهد آورد و این نصب العین و اهداف خصایل اساسی عنعنوی و 

هویت ما را ذمه  حفاظت اصالت و.  اجداد ما خواهد بود خود خواهد داشت که آگنده از پیام ها و نصایح آبا و

د، اصالت و هویتی که در مسیر زمان و تکامل تأریخی انسانیت متحول و متکامل خواهد شد و دار خواهد بو

   و افغانی حصۀ متبارزی خواهد گرفت.در انکشاف و توسعۀ فرهنگ و مدنیت انسانی 

و  حادات، جز ندا و بشارت دوستی، محبت، آشتی، صفا، همدلی، اعتماد، «آریانا افغانستان آنالین»وبسایت 

 خواهد داشت.گر پذیری و شفافیت پیام دیگری نهمدی

سالمت، صدای دیگری نخواهد بود، جز برای نیکویی های آدم فریاد نخواهد زد، این است  جز مبلغ خیر و

از این سایت دارای قلمبدستان خیر اندیش، وطن « آریانا افغانستان آنالین»آرزو های که خیر خواهان سایت 

ن آریانا افغانستا»از سایت وزین واقع بین ناً این تمنیات نیک ملیگرا های دوست و مجرب دارند، که یقی

 بر آورده خواهد شد.« آنالین

با تقدیم تهنیت های خالصانه به جناب ولی احمد نوری موفقیت های بی حساب این سایت محترم را آرزو می 

 انشاء هللا کنم.
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