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 استقبال از وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین
 

در آسمان مطبوعات بیرون افغانستان عزیز و اهداف ملی و مردمی  «آریانا افغانستان آنالین»با آغاز کار وبسایت 

آن با پشتی بانی از مرام واالی آزادی فکر و بیان در محدودۀ باور به منافع علیای مردم 

مظلوم و گروگان گرفتۀ سرزمین ما، حفظ و افشای حقایق مستند تأریخ  کشور به منظور 

دیموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن مظلوم آموزش نسل های وطن، احترام به ارزش های 

و محروم افغان، با در نظر داشت مراعات عفت قلم، اخالق پسندیدۀ مطبوعاتی و کرامت 

انسانی که از تعرض مصون است، آرزومندیم در آینده ایکه پیشرو داریم، وظیفتاً قدم های 

هد وخدمت گزار استوار، مستحکم و مثبتی در معرفی یک تیم کاری، صادق، ملیگرا، متع

 مردم افغانستان، برداشته باشیم.  

با ترویج و پیشرفت خارق العادۀ جهان انترنتی و تکنالوجی سریع حیات بشر امروزی، صفحات وبسایت ها در حقیقت 

منبع اصلی اندیشمندی و مطالعات وسیع و تبادلۀ افکار و نظریات گوناگون مثبت در ارتباطات جهانی اجتماعات بشری 

ده است. در پهلوی صفات واالی این پدیدۀ محیر العقول، متأسفانه مانند اکثر اختراعات و نوآوری های انسان گردی

مترقی، با گرایش منفی و استعمال ناپسند از چنین وسیله ای هم، مواجه می گردیم که به منزلۀ افتادن دشنه در دست 

 انترنت به عمل می آید. زنگی ای مست، سوء استفاده های ناباب و ناجایز از سیستم

در جهان مطبوعات انترنتی افغانی هم در پهلوی وبسایت های ملی گرا و خدمتگار مردم وطن و فعالیت آنان برای 

افشای رویداد های تأریخ  واقعی کشور، حمایه از حقوق حقۀ ملت مظلوم افغانستان، آموزش و بیان بیطرفانۀ حقایق 

دیگر برای تبلیغات در احوال و اهداف گروهی، قومی و منافع شخصیت های  اجتماعی و سیاسی، متأسفانه جمعی

خاص غیر ملی فعال اند. در عین زمانیکه این منابع آموزش عمدۀ بشری که تا حدود ارائۀ کتب، امکانات معلوماتی 

اید اذهان و عق گردند، از نقطۀ نظر تحریف بی پایان و حتی غیاث اللغات، هر روز به پیشرفت های شایانی نایل می

هموطنان به تغییر وقایع تأریخی افغانستان عزیز و حتی دست درازی به حوادثی که شهود عینی، اسناد مبرهن صفحات 

دهند، به منظور حمایه از عقاید سیاسی خاص،  تأریخ  و جمیع منابع مؤثقی که همه را در دسترس همگان قرار می

فعالیت های نا جایز و وسیعی اشتغال می ورزند. دردا که قسماً اذهان نسل  منافع گروهی و امتیازات مادی و مالی، به

های وطن که تشنۀ دست یابی به حقایق اجتماعی و تأریخ واقعی سرزمین آبایی خود ها هستند، بدین وسیلۀ ناباب، به 

 گیرند. انحراف کشیده شده و از حقیقت فاصله می
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م قبل، با روش سیاسی بیطرفی و عد ۀز که در بیشتر از شش و نیم دهگرچه بسیار بیان گردیده که افغانستان عزی

استقبال نموده و بر مواد  1۹۴۸در سال  «حقوق بشر» انسالک، در جملۀ اولین ممالکی بود که از اعالمیۀ ارزشمند

تاریک  ، بلکه در ادوار«هاشم خانی و داودخانی» منتشرۀ آن صحه گذاشت، ولی عمالً نه تنها در اعصار استبداد

اشغال مادر وطن با دسائس ضد ملی ای از خود و بیگانه، قتل و قتال های بیدریغ دورۀ خونین تصرف پایتخت ذریعۀ 

افراطیان مذهبی و کشتار و دهشت  تشکیل امارت طالبانی با جنایات بشری آنان، حقوق مسلم مردم بی وسیله و مظلوم 

 سفاکان تأریخ گردید.افغانستان عزیز کامالً پامال جفای بیدریغ آن 

در پهلوی دفاع از منافع ملی مردم بینوای افغانستان عزیز، قشر همیشه محروم و مظلوم زن افغان که در طول تأریخ 

عموماً و در چهار دهۀ اخیر خصوصاً بیشتر از همه، سنگ زیرین آسیاب بوده است، بایستی که انصافاً از حقوق 

 صدای در گلو خفتۀ شان، پشتیبانی دائمی، بعمل آوریم.پامال گشتۀ آنان هم با بلند نمودن 

امروز که با خاک پاشیدن بر چشم عوام الناس، اسمی از دیموکراسی و نقش های فریبنده ای از حقوق ملت در کشور 

گردد، دردا که در ساحۀ عمل این پدیدۀ واالی بشری بدون اصالت و باورمندی، در سرزمین بخون  ما فقط تمثیل می

 نشستۀ ما از تهداب ویران می باشد. 

متأسفانه تأثیرات تحریف و خبرسازی و دقیقاً تأریخ سازی هم در جهان انترنتی جا باز نموده و با اذهان هموطنان بر 

روی کرۀ ارض، دقیقاً بازی می نماید. اشتهارات مروجه برای قهرمان سازی های شخصیت های مطرح  قابل 

، هم پدیدۀ مروجۀ دیگری است که توسط اقلیت های چند وابسته به گروه های سود جو، بازخواست و متهمین تأریخ

رسد. با ناباوری مشاهده نموده ایم که حتی قلم بدستانی به نام های تأریخ شناس  صورت گرفته و به نحوی به ثمر می

ت شدۀ خود ها، با چرخش و محقق با داخل شدن درین ساحه، برعکس عقاید گذشته و نظریات تحریری و بیانات ثب

پردازند. گرچه عمالً و در فرجام تأریخ، بلی  غیر قابل باور در قهرمان سازی و اشباع اذهان عامه، به تبلیغات می

همین صفحات آشکارای تأریخ با تکیه با هر شاهد و استنادی، با حقایق غیر قابل انکار پا پیش گذاشته و آبی از 

 ن بر روی آتش مذاب تحریف و تخریب مذبوحانه می پاشد. جریانات سچه و واقعی مادر وط

 «حقوق بشر»موضوع مهم دیگری در ساحات انترنتی میدیا و مطبوعات افغانی به ارتباط یکی از مواد مهم اعالمیۀ 

حق آزادی های فردی، منجمله آزادی تفکر و بیان می  گیرد، همانا استعمال یکجانبۀ که مورد توجه و دقت قرار می

صورت وسیع در لباس توهین، تهمت، دشنام و ه باشد که حتی در وبسایت های به ظاهر صاحب حیثیت و شهرت، ب

 هتک حرمت با پامال کرامت انسانی که در مقررات حقوق بشر جهانی، دقیقاً از تعرض محفوظ است، استعمال می

این حق واالی انسان متمدن، تحت شرائط خاص و با احترام و عدم تجاوزات به حریم دیگران باید گردد؛ در حالیکه 

، «حقوق بشر»مورد استفاده قرار گیرد. درین معضلۀ مهم، در پهلوی پامال و سوء استفاده از مقررۀ جهانی اعالمیۀ 

لیت، البته پالیسی سازان وبسایت های وؤسوء استفاده از حق آزادی های فردی از جانب قلم بدستان مغرض و بی مس

انترنتی هم که وجیبۀ حفظ کرامت انسانی و احترام به همه اساسات اخالقی تشکیل یک وبسایت مردمی افغانی را 

گذرد، با خون دل  دارند، همچنان با کوتاه نگری، مورد مالمتی، قرار میگیرند که نمونه های آنرا درین سالی که می

ج است، عمالً برای ئاین روش غیر اخالقی که هر روز در بعضی از وبسایت های بیرون کشور راتجربه نموده ایم. 

باشد که قسماً با پنهان کاری ها و پالن های پشت پردۀ  تحریف و تخریب تأریخ و شخصیت های متعلق به آن می
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 ان گرفته ای را زینت میمزورانه و مخصوصاً استعمال نام های مستعاری که مذبوحانه صفحات وبسایت های گروگ

 گردد.  دهد، تعمیل می

جرین در آسمان مطبوعات مها «آریانا افغانستان آنالین»تفصیالت متذکره، با پشتیبانی از مرام ملی وبسایت تازه دم 

وطن که اهداف و پالیسی مطبوعاتی آن با حمایت از ارزش های بشری و حقوقی هموطنان چه در داخل و چه در 

ویش، از گذشته و تجارب مثبت و منفی خ ختنرونی مملکت تهیه گردیده است، بیان گردید تا باشد که با آمواجتماعات بی

به امید پروردگار توانا، در راه منفعت ملت مظلوم وطن، حمایت از پرنسیپ های حقوق بشر، منجمله حقوق زن 

ایمان به کرامت واالی انسانی که از تعرض و  محروم افغان و آنچه را قانونیت برای همه اقشار ملت تفویض نموده 

 مصون است، در مجموع به هموطنان شریف افغانستان عزیز، خدمت صادقانه ای را ارائه نماییم.

  

 الهی چنان کن که پایان کار         تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

 پایان
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