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 ستارۀ درخشان در کهکشان بی کران

جهان انترنت در این عصر و زمانه درست مانند یک کهکشان چنان وسیع و بی کران است که حد و مرزی نمی 

ساعت و دقیقه با سرعت بیشتر و بیشتر گسترش می یابد تا بنی نوع بشر را فارغ از رنگ  شناسد و هر روز و هر

و خصوصیات فزیکی و زبانی و دینی و مذهبی و طرز تفکر و...، در خدمت باشد و تا حد امکان  تولدپوست و محل 

گ و خیرخواهانه و انسان ست بس بزرا یسهولت هائی را در زمینه های مختلف برای انسانها مهیا سازد، یعنی خدمت

 دوستانه.

مشروع استفاده کرده و تالش نموده اند تا خدمتی  ۀبشر از  به کار گیری هر وسیل و اما همانگونه که بیشمار افراد

گوشه  که در این ی، فاسد و جنایتگسترهنوز یک مشت افراد مریض، سود جو برای بشریت انجام دهند، بودند و هستند

 صورته بشر طرح ریزی شده اند، بنوع ض همین وسائل مشروع را که جهت ایجاد سهولت برای یا آن گوشۀ کرۀ ار

 کنند تا به امیال و مقاصد شوم و پلید خود برسند. نامشروع در جهت منفی آن استفاده کرده و می

ت هتواند در ج می انترنت هم با هزاران درد و دریغ که با تمام جهات مثبت و انسان دوستانۀ آن، به راحتی و سادگی

ما همه روزه با تأسف شاهد همچو تالش های  گیرد هنوز  قرار گیرد، که گرفته و میمنفی آن مورد استفادۀ ناجائز 

 غیر مشروع در هر زمینۀ آن هستیم.

سخن کوتاه که هموطنان ما در داخل و خارج از کشور با ایجاد سایت ها و پورتال های انترنتی، هرکدام در حد توان 

دهند تا به بهترین وجه آن و با گردآوری اخبار، گزارشات، مقاالت و تحلیل های  داده و می جخویش تالش به خر

مختلف و متفاوت و نظریات هموطنان راهی جهت بیرون رفت از وضع موجود کشور جست و جو نمایند و نیز 

این در حد خود در خور هزاران ستایش ولو ناچیز به زبان های کشور و فرهنگ پربار آن انجام دهند، که  یخدمت

 است.

زشت قومی، زبانی، دینی و مذهبی و فرهنگی و...، با و دریغ که شاهد تفرقه افگنی های ولی و اما با هزاران درد 

ها وجود دارند که دانسته یا  استفاده از همین انترنت هم هستیم. سایت های چندی در همین خانوادۀ انترنتی افغان

زنند، این سایت های شناخته  ریزند و آتش تفرقه را به گونه های مختلف دامن می ب به آسیاب دشمن مینادانسته آ

د، اما با دریافت یک مشت پول کثیف، ت هم نمی رسسن به انگشتان یک دشده و ناشناخته، با مسرت که تعداد شا

 هموطنان خود را از پشت خنجر می زنند.

از سایت ها، ُگل روی این و آن نازک تر از برگ گالب است و برگ کاهی که  بعضاً هم دیده شده که در تعدادی

 کنند، به بزرگی و عظمت کوه بابا جلوه داده می شود و... عرضه می
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آریانا افغانستان آنالین" به خانوادۀ منظور خوش آمد گفتن سایت جدید " به هرحال این مقدمۀ کمی طوالنی صرف به

م دیگریست جهت خدمت به هموطنان با درد و با احساس ما و دفاع مشروع از منافع ملی ست که قدها انترنتی افغان

راه های معقول و ریخی آن و نیز جست و جوی أادبی و ت زبانی، فرهنگی،ور و داشته های ارزشمند و پربار کش

 ماعیعدالت اجتمختلف برون رفت از معضلۀ کنونی کشور و تأکید ممتد و خستگی ناپذیر جهت کمک به برقراری 

 و برباد داده شدۀ ما.در کشور جنگ زدۀ 

در کهکشان بی کران انترنت به هموطنان وطن پرست و مردم دوست خود تبریک حالیکه طلوع این ستارۀ تازه را  در

این ستاره هرچه بیشتر بدرخشد و در حد توان خود خدمتی به وطن و هموطنان  دارم تا، آرزو کنم عرض میو تهنیت 

 ه کند.ارائ

تجربیات خوب و بد و زشت و زیبا در  و امیدوارمکه گذشته چراغ راه آینده است خواهم تأکید کنم  اخیر می و در

آریانا افغانستان آنالین" را چراغ راه آینده باشد و در خط مستقیم منافع مردم و ن محترم سایت "گذشته ها، مسؤولی

 .بدرخشدمیهن قرار داشته، روز تا روز درخشان تر 
 

 پایان
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