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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 15/06/2016                   ولی احمد نوری
 آریانا افغانستان آنالین

 

 آریانا افغانستان آنالینسرای معرفت  بیست هزارمین مهمان

 می گوئیم! را خوش آمدید
 

 را نشان 19998کنندگان این سایت که در قسمت پائینی صفحۀ اول قرار دارد رقم عقربۀ معیار سنج تعداد دق الباب 

مورۀ بیست هزار تکمیل می گردد و هر بیننده و خوانندۀ که نفر بیست هزارم باشد  ،هموطنیک می دهد که با ورود 

ز ا قلب مملواز صمیم قلب خوش آمدید گفته و این برای شان از طرف خودم و جمیع همکاران بنیان گذار این سایت 

 را نثار قدومش می گردانیم.یاسمن آرزو 
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 2از 2

مان نمی بردیم گ میدانیم.  افتخار بس بزرگاین مدت کوتاه  به این رقم را دررسیدن  ،با تواضع بیحد و فروتنی شایسته

 ته شده و مسن جالیشی داشته باشیم.میان این همه ستاره های شناخ  ،در کهکشان بزرگ رسانه های انترنتیکه 

کسب اعتبار در هر سن و سالی حائز اهمیت است ولی در جوش جوانی این موهبت را حاصل نمودن فزونتر مایۀ 

 مباهات است. 

، خبرگان ولی سربلندش موجود بودچون صفای نیت و ارادۀ صادقانۀ خدمت به افغانستان عزیز و مردم مظلوم، 

 دست ما گرفتند و ما به پا ایستادیم. هما اعتماد کردبه قول  ،صاحب معرفت

 تیم که رسانه جسم است وف. ما گکه ما ساختیم به نور معرفت و دانش خبرگان و صائب نظران روشن گردید ه ایخان

علمی دارند. اگر این  حیطۀر رشته های خود روح آن نویسندگان محترمی اند که همه صاحب اعتبار اجتماعی بوده د

 سایت نفس می کشد متجلی فهم و دانش و سلطۀ علمی همکاران برومند و فرهیختۀ آن است.

بور به ما را مج ،البته تجارب ناگوار نکردیم. نداشتیم و رسانۀ دیگر کدام ما عزم افتتاح این سایت را برای تخریب 

اهی را جاهالنه و احمقانه می پنداریم. طریقت ما حسن ترک خانۀ اولی ساخت ولی پرورانیدن کینه، عداوت، بدخو

 تفاهم و همکاری بی شائبه در راه بیان واقعیت های تلخ حاکم بر احوال مأوا و زادگاه ماست.

از تهمت بستن بر ما باک و هراسی نیست و نزد ما چون جوز پوچی اهمیت ندارد چه ما به نفس خود و به شخصیت 

 نیست. یحق روانیم ما را از محاسبه باکخود اتکاء داشته به راه 

برای ما کثرت و وفرت ارزش نداشته بلکه محتوی و پیروی از اصول با ارزش است. ما معتقد سرسخت و پابند 

 موافق به اصول نشراتی ی کهدر صورتمقاالت وارده را نظریات همه احترام داشته و  و به عقاید استوار آزادی بیانیم. 

 تعصب و تصرف نشر می نمائیم.بدون بیابیم خود 

فرما نیست. تصامیم توسط مشوره صورت  کمحدر موارد مهم و حساس تصمیم گیری فردی نبوده و فرهنگ انحصار 

 گرفته و اقدامات به اساس رأی اکثریت است.

اه عالقه ربا اظهار مسرت از موقف فعلی باید گفت برای بهبود و ایجاد نو آوری ها و افزودن مطالب بیشتر و مورد 

 پیش رو داریم.را در درازی 

ما همکاران مؤسس این سایت تشکرات، امتنان، سپاس و تمنیات خود را خدمت تمام همکاران قلمی سایت تقدیم نموده، 

 صحت، عافیت و سعادت همه را استدعا داریم.
 

 اد افغانستانـد بـاویـده و جـزن

 جاویدان باد استقالل افغانستان

 افغانستان سربلند باد مردم

 

 


