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ولی احمد نوری

سالم بر سه صد هزارمین
بینندۀ گرامی آریانا افغانستان آنالین
هفتم مارچ ( 2۰2۰ساعت  12شب)

افغانستان

تذکر:

گلستان
در شب
ششم مارچ 2۰2۰
با دیدن میتر ثبت
ورود بینندگان آریانا
افغانستان متوجه شدم
که فردای آن یعنی هفتم
مارچ در اطراف ساعت
 12شب باید سه
صدمین هزار بیننده وارد
وبسایت آریانا افغانستان گردد.
مضمون ذیل را همان شب نوشتم
تا فردای آن تشریف آوری سه
صدمین هزار بیننده را با سالم و
خوش آمدید پذیرائی نمایم.
از بخت بد همان شب مریض شدم و
رهسپار شفاخانه گشته ،دوازده شب و
روز سخت را در آنجا ماندم ،ولی طبابت
پیشرفته نجاتم داد .وقتی به خانه آمدم ،میتر سه صد
سه هزار و چیزی را نشان میداد .امروز صبحگاهان میتر سه صد
هزار و جهار صد وبیست و نه را نشان میداد .تا اکنون صبر کردم
که سه صد و پنجمین هزار بیننده داخل آید و آمدنش را خیر مقدم
گویم .این شهزادۀ بیننده ساعت  1۵و سی و یک دقیقه بعد از ظهر
تشریف آورد و اینک نوشته ئی را که آماده ساخته بودم در برابر دیدگان شما قرار

اقوام

میدهم.

**** **** ****
آریانا افغانستان آنالین ویب سایت ملی و غیر وابسته و متعهد به خدمت هموطنان است که در اطالع دهی بیطرفانه و
واقع بینانه ،مبتنی بر اصل احترام به آزادی بیان و عقیده و به دور از هر گونه گرایشی که منافی منافع ملی کشور به
خون نشستۀ ما باشد ،چهار سال و چندی قبل ،در آسمان نشرات بیرون مرزی درخشیدن گرفت .این رسانۀ همگانی و غیر وابسته
شماره  1از  2صفحه

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

به هدف نشر افکار اندیشمندان ،وطن دوستان و مدافعین هویت ملی افغان ها به منظور توسعه و انکشاف فعالیت و مجادلۀ
فرهنگی و معنوی سر بر افراشته است .اهداف آن حراست از هویت ملی و وحدت ملی افغان ها ،حفاظت از منافع ملی و تمامیت
ارضی افغانستان ،و یافتن راه صلح و مبارزه علیه جنگ و انارشیزم می گردد و در این مسیر خدمات خود را اجراء می نماید
و به تمام تالش هایی که در راه تحکیم وحدت ملی ،همبستگی و دوستی میان کافه افغان ها به عمل بیاید ،ارج می گزارد.
این رسانه همان طوری که در آغاز نشرات تعهد نموده است عاری از هرگونه تعصب بوده برعلیه گرایش های مغایر وحدت
ملی و منافع ملی مبارزه می نماید ،همچنان هر نوع تمایل تفریق و تفرقه افگنانه را طرد و افشا می کند و بر علیه انواع تعصبات،
آشوبگری ها ،فتنه انگیزی ها و دامن زدن به اختالفات متنوع مبارزه نموده با پیروی از اصول ارزش های واالی آزادی بیان،
احترام به باور ها و حراست از فرهنگ غنامند و افتخارات تأریخی افغانستان باستان در سال اول افتتاحش ،جای خود را در بین
رسانه های افغانی باز کرده و بر نویسندگان و بینندگان این سایت هر روز افزوده می شود ،زیرا وبسایت ما به آزادی انتخاب،
آزادی اندیشه و کثرت گرایی یا پلیورالیزم صادقانه باورمند است.
جا دارد که ازهمه همکاران ،دانشمندان ،محققان ،نویسندگان ،قلمبدستان و فرهنگیان واال مقام هموطن ما اظهار سپاس نمایم که
چه از داخل و چه از خارج کشور از همان آغاز نشرات ما ،با ما همکاری صمیمانه نموده و با ارائۀ اطالعات و تحقیقات و
تتبعات ارزشمند شان ما و بینندگان این سایت را در روشنایی درک آثار علمی ،تحقیقاتی ،فرهنگی و اجتماعی شان قرار داده اند.
آریانا افغانستان آنالین در حالیکه هنوز هم در دنیای نشرات و اطالعات خیلی جوان گفته می شود ولی افزایش تعداد بینندگان و
خوانندگان این سایت در همین مدت نسبتا ً کوتاه درین جهان پهناور نشرات ،با موجودیت بیش از سه صد ویب سایت و ویبالگ
مربوط به کشور ما ،جایش را باز کرده و همین امشب به ساعت  2۳چهل و هفت دقیقه سه صدمین هزار خواننده و بیننده را
به خود جلب نمود که نمایانگر عالقه مندی و دلچسپی هموطنان ما به مطالب مندرج این وبسایت و همکاری صمیمانه و عالمانۀ
دانشمندان و محققان و نویسندگان و فرهنگیان افغان است.
آریانا افغانستان آنالین همواره سعی ورزیده تا با در نظرداشت اصول نشراتی خود در سنگر دفاع از وحدت ملی ،توأمیت و
همبستگی تمام اقوام و قبایل و عشایر ،تقویه و انکشاف زبان های رسمیو ملی و محلی مردم شریف افغانستان ،ارزش های
واالی عقیدتی ،فرهنگی و حقوق انسانی ،قرار داشته باشد.
ما با ارج گذاشتن به خواسته ها و باورهای ملت مظلوم و آزادۀ افغانستان این نشرات را آغاز و به هم یاری و همکاری دانشمندان،
محققان و نویسندگان و تشویق و رهنمائی بینندگان و خوانندگان به راه خود ادامه می دهیم و امیدوارم که با تشویق و همکاری
این بزرگان ،قدمی در راه روشنگری و تنویر اذهان برداشته باشیم و به حیث یک رسانۀ متعهد و با رسالت در سمت دهی
سالم افکار جامعه مانند سائر رسانه های با رسالت چه در داخل و چه در خارج افغانستان درین برهۀ زمان که وطن عزیز ما
به بحران های بزرگ سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی مواجه است خدمتی انجام دهیم و آرزویم اینست که آریانا افغانستان
آنالین نیز مانند جریدۀ "انیس" که بیشتر از یکصد سال قبل از طرف زنده یاد غالم محی الدین انیس ایجاد شد و تا امروز زنده
است و ان شاء هللا سالیان دراز دیگر هم زنده و در خدمت مردم خواهد بود ،آریانا افغانستان هم سالیان درازی بعد از مرگ من

زنده و در خدمت مردم افغانستان و هموطنان عزیزم زنده بماند.

زنده باد افغانستان
پاینده باد ملت با شهامت افغان

پایدار باد آزادی بیان و نشرات
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