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ولی احمد نوری
بنیانگذار سایت آریانا افغانستان

سالم به پنجصد و یک هزارمین بینندۀ گرامی

زنده باد افغانستان و بیرق سه رنگ آن
اینک بعد از سپری گردیدن پنج سال و اند و به سایت آریانا افغانستان آنالین بدون خستگی و تُنُک نفسی جهت ایفای
تعهدات وطنی و ملی و مردمی خود به پیش می رود و در هر گام خود بدون فراموشی اهداف واالی ملی ،و بدون
اغماض به حوادث فاجعه بار در وطن بال کشیدۀ ما ،نقش خود را به حیث یک رسانۀ متعهد و مسؤل ادا می نماید.
ما در طی این مدت ثابت نمودیم که شرایط ناگوار و فراز و نشیب های روزگار باعث کندی و شکستگی در کار ما
نمی گردد و روز تا روز مردم شریف و آگاه ما به خلوص امور کاری ما باورمند می شوند ،زیرا که ما به استقامت
آرمان های ما پیگیر و محکم بوده ایم.
اوضاع پیچیدۀ کنونی وطن و منطقۀ ما ،کار ادای رسالت رسانه یی را کمی دشوار ساخته است؛ در شرایطی که
تشخیص حق و باطل و شناخت مرز خودی و غیر خودی ،خیلی پیچیده باشد ،نمی توان پنجره های روشنایی و
روشنگر را به راحتی باز گشایی نمود ،این وضعیت رسانۀ متعهد به آرمان های مردمی و ملی ما را در انتخاب و
گزینش مطالب و مواد نشراتیی مفید و مداوای درد های روز به دو دلی و ابهام مواجه می سازد ،ولی ما با ثابت قدمی
در امر حمل مطالب و معلومات شفاف و دقیق کوتاهی نکرده و نخواهیم کرد.
مثل همیشه ما غیر جانبدار ،پلورالیست ،واقعیت گرا و پ ابند به منافع علیای وطن ما هستیم ،ما در نشر موضوعات
مربوط به منافع ملی ما ،استقالل ،حفظ تمامیت ارضی ،حفاظت از دارایی های مادی و معنوی ما ،حاکمیت ملی و
معیاری یعنی حاکمیت بر بنیاد انتخاب مردم ما ،اعتقاد راسخ به عقاید مردم شریف ما ،اعتقاد به حقوق بشر و در
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رأ س حقوق زنان کشور یعنی حقوق خواهران و مادران ما و سایر نورم های یک نظام مدنی معمول ،همه مساعی ما
را به خرج خواهیم داد.
بی گمان آریانا افغانستان آنالین به مادۀ  19اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – که
افغانستان به آن متعهد است – جدا ً پابند می باشد ،سوای حق آزادی بیان هیچ رسانه ای نمی تواند وجود واقعی و
مطلوب داشته باشد ،صداقت و راستی تمام حقوق بشری و نظام ها به تحقق همین حق آزادی بیان منوط خواهد بود.
به این ملحوظ ما خویش را مکلف میدانیم واقعیت ها و حقایق را همان طوری که است و اتفاق می افتد ،باید به نشر
رسانید و در این عرصه فقط تابع اصول حقوق بشر بباید بود.
نمی توان رنج های فقر ،گرسنگی ،بی پناهی ،مظلومیت مردم ستمدیدۀ ما و بی احساسی مسؤولین کشور را در ایفای
وظایف شان در قبال صیانت از تأمین معشیت ،جان و حیات مردم نادیده گرفت و در برابر آن سکوت نمود.
از موارد مهمی که وبسایت آریانا افغانستان آنالین همیشه برعلیه آن مبارزه نموده و می نماید ،تعصب به هر شکل و
شیوۀ آن یعنی چه به صورت خود کالن بینی و چه به شکل کمتر انگاشتن دیگران می باشد ،تمام باشندگان سرزمین
ما حق مسلم شان است تا به فرهنگ و زبا ن خود در سرزمین واحد و یک پارچۀ شان زندگی داشته در ارتقاء و
پاالیش ثقافت خود کوشان باشند.
این وبسایت مخالف هر نوع جنگ و اغتشاش و خشونت و توسل به زور می باشد ،در اوضاع و شرایط کنونی که
وطن ما از جهات مختلف در مضیقه و بحران به سر می برد ،ممکن است دشمنان افغانستان در صدد ایجاد اختالل و
جنگ و بی ثباتی وطن ما باشند که یکی از این طرق ،توسعۀ بی ثباتی و اختالل ،به راه اندازی جنگ های مختلف
تحت عناوین متنوع خواهد بود .ملت ما باید بیدار و هوشیار باشد که در دام چنین اغوا ها نیفتد ،این وبسایت تالش
های خود را برای تأمین چنین هدفی از راه نشر مقاالت مطابق و مناسب به همین راه و روش ایفا خواهد نمود.
حاکمان فعلی کشور نیز باید متوجه باشند تا مردم ما در تحت اداره و حکومت شان احساس امنیت و مصونیت بنمایند،
اگر هموطنان ما را ترس و وهم از نحوۀ حکومت نمودن شان فرا بگیرد ،ممکن زمینه جهت پروژه های نامناسب
برای کشور محلی برای خودباز نماید.
در اخیر یک بار دیگر از تمام خوانندگان و دوستانی که به وبسایت ما مراجعه کرده و موادی از آن را مطالعه فرموده
اند ،صمیمانه ابراز شکران می نمائیم.
اما امتنان اصلی و عمیق ما به تمام دانشمندان ،متخصصان ،محقق ان ،نویسندگان ،قلمبدستان و سایر همکاران گرامی
پیشکش می گردد که صفحات این وبسایت به برکت کار و تالش شان منور گردیده و چراغ روشنگری وبسایت ما با
دانش و فرهنگ شان درخشان می شود.
زنده باد مردم افغانستان
پاینده باد افغانستان و درفش سه رنگ آن
جاودان باد انسانیت

برای مطالب دیگر ولی احمد نوری روی عکس کلیک کنید
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