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 افغانستان آنالین آریانا
 های مردم افغانستان آرمان ۀمنعکس کنند

 
سته خجلم بدستان کشور مبارک و قدومش بر همه فرهنگیان و ق« آریانا افغانستان آنالین» آغاز نشرات سایت انترنتی

 باد.و فرخنده 

دانیم که کشور عزیز ما افغانستان، روز های بسیار دشوار و حساسی را پشت سر می گذراند و با مشکالت و  می

و اختالفات  سر و سامان یابدروز ه جای اینکه روز به اوضاع نابسامان ب . دست به گریبان است های گوناگونی جنجال

ر دهای دشمنان داخلی و خارجی  روز بیشتر شده و در اثر تالشه یکی پی دیگری حل شده بروند، بدبختانه روز ب

 آتش کینه و دشمنی بین اقوام مشتعل تر گردیده می رود.یک طرف بی امنیتی و سوی دیگر 

ستناد الیغات دشمن قرار می گیرند و به ثیر تبأو به بسیار آسانی تحت ت زودیه ست که با ینا بدبختی مردم ما در

ه ب مذهبی و غیره به جان هم می افتند و ،قومی، سمتی، لسانی مالحظاتاندک تحریک به بهانه های مختلف تأریخ با 

 .به جنگ و ستیز می پردازندهمدیگر  از بین بردنخاطر 

پارچه شدن کشور واحد ما فاصله  زیادی  سیاسی و اجتماعی به حدی داغ گردیده که در تجزیه و صحنه  این مسأله در 

باقی نمانده، در مطبوعات بیرون مرزی و داخلی و بخصوص در شبکه  فیسبوک چنان جنگ زرگری و کش و گیر 

میان طرفداران و هواخواهان اشخاص، احزاب، گروه ها، اقوام و رهبران جهادی و غیر جهادی شدت و حدت یافته 

 ندارد. و اندازه که حد 

های کشور، با در نظر داشت خارج از مرز رسانه های و  کشور امر عادیست که نشرات داخلین آشفته بازار، در چن

را انعکاس می دهد. گذشته  سی و  فکری آنان وطروابط و سوابق مدیران و ناشرین آنها، عیار گردیده و  خط ،عالیق

ها بجا گذاشته که به اصطالح عامیانه هر مطرب  چند سال اخیر، میراث فکری و سیاسی ضد و نقیضی را میان افغان

 را می خواند. دایره در دست، آهنگ دلخواه خود

تکنالوژی جدید و پیشرفت های بشر در بخش رسانه های تصویری، این زمینه را مساعد ساخته که در هر گوشه و 

صورت گیرد. که به گونه مثال کنار جهان، نشرات از طریق انترنت یا بطور فردی و یا به شکل گروپی و سازمانی 

 هستیم.  جهاندری و سایر لسان های مروج در ما شاهد ده ها سایت انترنتی به زبان های پشتو و 

ست که هر کدام ادعا دارند نشرات شان بر ا را دارد و جالب این هر سایت یا پورتال، عالقمندان و هواخواهان خود

ور ط اما در حقیقت متأسفانه این مبنای حق و حقیقت استوار، به نفع کشور و مردم بوده و جنبه  کامالً ملی دارد. 
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افکار و اندیشهه های سیاسی و گروپی ر و انعکاس دهنده  شیاد این پورتال ها و سایت ها، نانیست، یک تعداد ز

و اهداف سیاسی و سازمانی خاص خود شان را تبلیغ و ترویج می  دست اندرکاران همان سایت استن و گردانندگا

 کند.

رات چرا ایجاد شد و بر کدام روحیه نش« آریانا افغانستان آنالین»الی خلق شود که سایت ؤ، با آنچه گفته شد اگر سولی

ضرورت ایجاد یک سایت واقعاً اذهان گردد که  م واعالن گران ارج با افتخار و سربلندی باید خدمت خوانندگا دارد؟ 

 می خواهد یگانه سایتی باشد که:« آریانا افغانستان آنالین»ملی و مردمی، به شدت محسوس می شد به همین خاطر 

  صد در صد به طور بی طرفانه و مطابق واقعیت های جامعه نشرات نماید. فلهذا به صراحت اعالم می داریم

، سازمان، هیچ ارگان همنافع مردم بیچاره و مظلوم کشور استوار بوده و بپشتیبانی از پالیسی این سایت بر مبنای که 

 وابسته نمی باشد.  حزبیجمعیت و 

 و  های بر سر قدرت هدف ما دفاع از حقوق حقه و تلف شده  مردم افغان، افشای جنایات و خیانت های رژیم

 ات کشور از حالت بحرانی کنونی می باشد.دریافت راه حل معقول برای نج

 به مالمتی و سرزنش  ،در نشرات این سایت، از خوب قدر دانی و تمجید می شود ولو هر کسی که باشد و بد

 کشانیده می شود به هر گروپ و سازمانی که تعلق داشته باشد.

 است که با انتقاد و خرده  اینجا جای نشر افکار اشخاص کامالً بی طرف و غیر جانبدار ولی مثبت و فعال

 . پیشنهاد می شودراهیابی و ، تا حد امکان راه چاره و درمان درد هم، ی اجتماعی و ملیگیری بر نارسایی ها

  انه به آزادی بیان و رسگردانندگان این سایت بخش عمده  پالیسی نشراتی سایت بر این اصل استوار است که

به دیده  قدر می نگرند و از آن جه هموطنان را بخاطر بهبود نشرات، ؤو مانتقادات وارد ها احترام عمیق داشته، 

 استقبال می نمایند.

 مؤسس و  داشت از ابتکار و زحمات آقای ولی احمد نوری، شخصیت برازنده و ملی کشورو در اخیر این یاد

 یعمر و صحت و عافیت تمن احساس طولتقدیر و تمجید نموده برای این فرهنگی با درد و با  بنیاد گذار این سایت،

در خدمت کشور و مردم خویش قرار ایجاد و می بریم که با پشتکار و خالقیت شان این سایت ملی و بی طرف را 

 دادند. 
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