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  جدید نشراتی اندر مباركباد طلوع وبسایت

 «الینآن افغانستان آریانا»

، خارج بهمن جهت ممانعت از سفر  بر ضدانسته بودم با وجود وضع راهگیري بود و من تومیالدی  1٩٧٩یاد دارم سال  به

پاكستان برسم تا ترتیب خروج فامیل و و اوالد هایم را از افغانستان  بهباره هندوستان و متعاقب آن د   بهكستان اول از راه پا

هللا مجددي را كه هنگام  نام نهاد جهاد تنها حضرت صبغت امیرانمن از  بگیرم. 

 شناختم.  ید ما بود ميمعلم مضمون عقا حبیبیهتحصیل در مكتب 

ن ساعت دوستان نزدیك خود آ منزلش رفتم كه در بهشب  یك شب ساعت یازدۀ

وي  بهو جریان جهاد  کشوربعد از صحبت در مورد اوضاع  پذیرفت.  را مي

یك ستیشن رادیو ضرورت  بهیاد آور شدم كه جهاد افغانستان از همه بیشتر 

یك تانك و حتي سالح هاي داغ دیگر  تر ازبهدارد چون یك منبع تبلیغات عامه 

ریق گیري در جهاد و همچنان ط در سهم کشوربراي متحد ساختن همه اتباع 

همین كار را خواهد كرد ولي پسان فهمیدم  من وعده داد كه حتما   بهكند.  شوروي كمك مي مجادله با حكومت دست نشاندۀ

گفت اما فكر و ذكرش متوجه جلب امداد  ین سخن را ميهم نیزكه در مواجه شدن با نظرات سالم وطندوستان دیگر 

نظیم ها ت امیرانتر بگویم بهخوبي براي تنظیم ها و یا  سرمایۀ توانست مالي و سالحي بود كه در فقدان منابع پولي مي

روي شو هاي استیالي ن سالآ یاد دارم هیچگاه تحقق نیافت. اكنون كه از بهكه  رادیوي مجاهدین تا جایي پروزۀ باشد. 

كف ما و مجاهدین حقیقي اش بدون در نظر داشت دستمزد شخصي  بهو ملت غیور و سر  بر خاك خود دور هستیم 

سوز دیگري  چار جنگ خانمانفرار ساختند د   بهخود مجبور  کشوراز  هاي شیرین خود شورویان را اي با دادن جان

دست  هبدولت را  غیر قانوني در افغانستان ادارۀ یك حكومت كند. درین شرایط كه ما را تهدید مي کشورهستیم كه هستي 

از رسمیت نشناخته است( و جرگه هاي قانون س بهدارد )دو حكومت موازي و دو رهبر را قانون اساسي افغانستان 

دهند و  كار خود دوام مي بههنوز نشده اند، خالف قانون اساسي و  ندشد باره انتخاب ميكه باید چندین ماه قبل د   کشور

ما  کشورصورت علني در امور  بههاي دیگر حتي کشورهاي خارجي منطقه و جهان )در قدم اول پاكستان( و کشورمداخلۀ 

  گیریم.  فال نیك مي بهدیگري را  جریان دارد، تولدي نشریۀ
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ند اما در فعال هست  کشوردر عین زمان باید اظهار كرد كه نشریه هاي كم و بیش دیگري امروز در داخل و خارج 

اند و  هنها مشكالتي داشتای آخاطر وابستگي هاي مختلفه  بهفقدان یك پالیسي نشراتي واضح و ملي و در عین زمان 

ت ثرید چار هستند، بناء  مؤ نیزمشكالت فشارهاي دولتي و زور آوران  بهفعالیت دارند  کشوركه در داخل  ن نشریه هایيآ

 شان محدود است. 

روري فعالیت هاي بسیار ض آنالین( در پهلوي اهداف اولي خود وظیفۀآریانا افغانستان )وبسایت  نشریۀ است كه امید من این

هاي مهم اروپایي  کشورامریكا و  ۀملل متحد و حكومات اضالع متحد عملكرد هاي مؤسسۀ قبالگروپ هاي فشار را در 

درست در مورد افغانستان بر حذر دارد و پالیسي هاي نا مذكور را از اتخاذها و مقامات کشوربر عهده بگیرد تا بتواند  نیز

تاني پاكس مداران مثال   ثیر گفته هاي سیاستزیر تأ ارد آنهاایشان تشریح نماید و نگذ بهَهست  كه را چنان کشوراوضاع 

اثي میر صورت بهشان مقام هاي دیپلوماتیك را  کشورقرار بگیرند زیرا آنها دیپلومات هاي ورزیده تري دارند و در 

  .كنند نمي ءاشخاص اعطا به

ویم و گ همه وطندوستان تبریك مي بهرا  ر دیگر از صمیم قلب تولدي وبسایت نشراتی تازۀ )آریانا افغانستان آنالین(با یك

 .اهداف نشراتي خود موفق و كامیاب باشد بهامیدوارم این نشریه 
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