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 آنالین ستانفغانا آریانا سایت درخشش ستارۀ نو ظهور
 

 را در آسمان رسانه های جمعی انترنتی به نیکوییآنالین  ستانآفغان آریاناسایت  درخشش ستارۀ نو ظهور

 . استقبال نموده خیر مقدم می گویم

گزیدۀ برحقش و آخرین رسولش برای رهایی بشریت از ظلمت جهل ردگار یکتا در اولین پیامش به برذات ک

 از علم و قلم گفت.  ،و خرافات و موهومات وابسته به آن

قلم رهکشای معرفت است و معرفت هادی قلم است، قلم ممثل اندیشه های 

ممثل نبوغ و استعداد های حیرت آفرین آدمی است آثاری  واالی آدمیت بوده

را که قلم بر صفحات در هر رشته ای جا داده ماندگار، ارزشمند، و پا 

ست گرچه آفریدگاران این آثار ا ود باقیخو تا امروز با اهمیت  برجاست 

 قرن ها پیش رخت سفر بر بسته باشند.

گردید که فرصت همگانی ساختن اندیشه و طراوشات قلم را  با گسترش تمدن و پهناری معرفت وسائلی ایجاد

و  نعرصۀ وجود گذاشت و تلویزیوه از یک منبع میسر ساخت. طباعت و نشرات ایجاد گردید، رادیو پا ب

پیدایش انترنت نه تنها قاره ها را بهم پیوست بلکه درب  ، در هم آویخت و محشری برپا کردرادیو و تیاتر را 

را به روی مردمان دور افتاده ترین قصبات هر کشور باز نمود و با کوچکترین وسائل  معرفت و باخبری

 رؤیای افسانوی جام جهان نما را تحقق بخشید.  

به معرفت راه یافتن و دانش آموختن دیگر در چهار چوب  مؤسسات عنعنوی محدود نماند و مشکل زبان 

 خبرۀ هر فن وسعت قابل مالحظه پیدا نمود.های متفاوت حل گردید ساحۀ تبارز اندیشه های اهل 

ینی های نه دگرگونی ها و معجزه آفر در این بحث صرف بخش اطالعاتی و اتصال شبکه ها شامل است ور

 خود مباحث دراز و مفصل و تخصصی را ایجاب می نماید.، علم و تخنیک در هر رشته

با تندی و دویدن  راه بس طوالنی پیموده و در این اواخر این سفر رسانه و رسانه بازی در تأریخ بشریت

چهار نعل ادامه داشته توقفگاه ندارد به سوی سرمنزلی روان است که حتی پیش بینی آن برای نسل امروزی 

 نا ممکن است. 
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رای  ش را بتکنولوجی اطالعاتی تنگ نظر نبوده عادالنه و سخاوتمندانه زمینۀ بهره برداری مطابق فهم و دان

 نه ملیتی شناخت و نه دینی و نه قاره و نه کشوری.  یک میسر ساخت.  هر

علی الرغم افتخار آفرینی هایش از بسی جهات با دیگران ما افغان ها به ارتباط این مباحث داستان غم انگیز 

بیشمار،  صاعقه  مادر دهر در کوتاه ترین زمان برای ما و وطن ما دگرگونی های غیر مترقبۀ متفاوت است. 

 وار و جور بی حساب آفرید، این حوادث هیچ یک از اقشار جامعه را بی تفاوت نمانده. در یک برهۀ تأریخ

اغواه شدند و غافالنه سر به زانوی عدو مانده آنها را برای استمرار قدرت  ، فرزندان این خاک راه گم کردند

خود کشانیدند و کلید دار و ندار وطن را بدست اجنبی در مصاف علیه هموطنان  بکارتطبیق فرضیه های نا و

اطع بردگی ننگین برای اکثریت قسپرده شیپور قتل عام، ویرانی و بربادی نواختند. تحمل این فرومایگی و 

بکف و حریت طلب که حماسه های آزادی خواهی شان درج تواریخ جهان بود غیر تحمل بوده سر افرازانه سر

فتند و برای صیانت استقالل، حریت، دین و آئین خود در برابر هیوالی قدرت زمان مقاومت در پیش گر ره  

. نه تنها نددادند، جان فدا کردند و خون خود هدیه نمودعزم پوالدین رزمیدند، سرباایستادند، بی هراس و 

ش دیگران زره های بلند پروامتجاوز و نوکرانش را مواجه به شکست ننگین ساختند بلکه با برق شمشیر و نع

 .ر و توازن قدرت را درهم شکستندیغل و زنجیر استعمار وارهانیده جغرافیای سیاسی جهان را تغیرا از

در میان این مبارزۀ قهرمانانه سود جویان رقیب زمانه رخنه نموده و مشت خود فروش، بی عزت و بی 

انت به احساسات قهرمانانۀ مردم مناعت و سازش گری را به اجرت گرفتند و این گروه با سوء استفاده و خی

افغانستان، مقدسات ملی و خون پر بهای مبارزین را مزورانه مورد معامله قرار دادند و آرزو های ملی 

گرایان و سعادت جویانۀ ملت منتظر افغان را فدای خواسته و امیال پلید خود و منافع باداران خود نمودند. و 

به  شکر گذار همان احوال  ار خود را تبرئه نموده و مردم را وادارحالتی ایجاد کردند که اسالف جنایتک

 ساختند.

 شمار نمی رود. ه تفصیل وقایع بعدی معلومات تازه نبوده و تکرار احسن ب

در البالی این حوادث، وقایع، بحرانات، فجایع و جنایات مسؤولیت و رسالت اهل خبره و دانش افغانستان در 

صورت انفرادی و یا جمعی از طریق رسانه ها صادقانه و ه تبارز می نماید که چه بدرون و بیرون مملکت 

قلم خود را  بر بنیاد احساس پاک وطن پرستی و آشنایی با درد ها، غصه و رنج های  شرافت مندانه زبان و

 هموطنان در بیان واقعیت ها در خدمت وطن قرار دهند.

 تهدید می کند.افغانستان امروز را خطرات بس مهیبی 

 وق بشر و گماشتگان اجنبیاین وطن تا هنوز در اسارت گروه های مفسد، جنایتکار، ناقضین علنی حق 

 رد که همه در هرم قدرت قرار داشته و مملکت را به قهقراء کشانده اند.قرار دا

 خود ، دلهره ترس و ارعاب با شدت ا ایجاد دهشت، خون ریزی و ویرانیمداخالت مسلحانۀ اجانب ب

دوام داشته امن و رفاه مردم را به یغما برده فساد علنی در دستگاه دولت ممد این تهاجمات واقع می گردد و 

 تمامیت ارضی وطن را به خطر مواجه گردانیده.
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 بیکاری، فقر و مرض و انواع فساد  توسعۀدی وطن را تهدید نموده باعث بحران بس شدید اقتصا

 اخالقی شده.

  و تجارت مواد مخدره در جوش خود جریان داشته حلقات مافیایی را تقویه و خشخاش فرهنگ کشت

 فعالیت های نا مشروع را تمویل می نماید.

 راه خود گم کرده  ،حکومت بر سر اقتدار در خم و پیچ کوچه های ستیز های قدرت طلبی و ترکه

 تاق نسیان گذاشته اند.در را وطن اهداف واقعی خدمت به 

 یافته برای ضدیت با افغانیت، تحریف واقعیت های تأریخی و تغییر سیمای فرهنگ  سازمان یتالش ها

 ملی جریان دارد.

نخبه و خبرۀ ملی گرا می دوزد  ،سوی قشر دانا، آگاهه این اوضاع نا بسامان و خطیر چشم امید را بیشتر ب

را ایفا و خدمات و مساعی که در قبال این همه نابسامانی ها و خطرات رسالت ملی، ایمانی و وجدانی خود 

 جهت مسیر ببخشند: خود را در دو

 هی نسل های آینده بر بنیاد بیان واقعیت ها.گروشن ساختن اذهان عامه و آ – 1

ایجاد یک تحرک ملی گرایانه برای سراغ راه حل در پیوند بخشیدن احساسات و اندیشه های شریفانۀ  -2

 بر بنیاد اصالت وحدت ملی. اعاری از انواع امراض مهلک جدایی افگن و تعصبات نارو خبرگان

کمیت رسانه در این احوال قابل توجه نبوده آن چه یک رسانه را دوست داشتنی و پیرفتنی می گرداند کیفیت، 

اتیک ی دموکرمحتویات و روش نشراتی یک رسانه است که با تدبیر و فراست توازن میان احترام به ارزش ها

 و پابندی به اصول و تعهدات خود را نگهدارد. 

یگانه کلید  اعتبار اصل ارزشمند در روابط خانوادگی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی و دولت داری بوده و

 مؤفقیت محسوب می گردد که نقش آن در هر بخش مستلزم بحث طوالنی است.

ت که با اتخاذ سیاست نشراتی خود به اثبات برساند مؤفقیت یک رسانه هم در کسب اعتباز اجتماعی آن اس

که حافظ منافع هیچ حزب، جریان سیاسی، حلقات زورمند نبوده در صدد تبرئۀ هیچ خیانت ملی و جنایت 

 علیه مردم افغانستان نیست.

معیار اصلی و واقعی در قضاوت و اظهار نظر افغانستان و مردمش بوده بلند نمودن صدای ملیون ها بی 

 ا و مظلوم این وطن است.صد

مؤسسین این سایت با سپردن تعهدات ملی و اخالقی با صیانت تقوای مسلکی مصمم به ایفای این رسالت 

 را  مسیر می بخشند. گردیده و در کسب اعتبار اجتماعی مجدانه مساعی خود

 نگر.همگون  و راه یافتن این سایت در دل و دماغ هموطنان خیر اندیش وبه آرزوی موفقیت 
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