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 ستارۀ دیگری در آسمان نشرات بیرون مرزی
 

 راتشنش« آریانا افغانستان آنالین»و  ستارۀ دیگری در آسمان نشرات و اطالعات  بیرون مرزی درخشیدن گرفت

را برای بینندگان و خوانندگان افغان آغاز نمود. قدوم این وبسایت را برای گردانندگان آن و هموطنان تبریک و تهنیت 

 می گویم.

 می ءرا در شرایط و اوضاع کنونی وطن به خون خفتۀ ما ایفاه ایست که نقش عمدای طلیعهافزایش وسایط نشراتی 

مشعل راه شیفتگان ترقی و پیشرفت و رهروان ارتقای سطح دانش و  کند. نشرات و  رسانه های گروهی رسالتمند

ی که برای روشنگر ه ایحارسین فرهنگ غنامند و اصیل افغانی است. هر وسیله و شبکۀ نشراتی از هر مرجع و منطق

 و اطالع دهی بیطرفانه و دقیق و متوازن و روشن ساختن اذهان هموطنان در حراست از استقالل، تمامیت ارضی،

ر و تمجید کند، قابل تقدی حاکمیت ملی، و حفظ، انکشاف و انتشار فرهنگ غنی افغانی به مفهوم وسیع کلمه فعالیت می

کند که افغانستان دستخوش یک بحران عمیق  است. این ستاره در آوانی در آسمان رسانه های جمعی افغانی ظهور می

از هرگونه تعلقات قومی، نژادی، سمتی، مذهبی  ءد که مبرارو سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و امید می

و سیاسی،  به حیث صدای اکثریت خاموش ملت افغانستان، نقش کلیدی در همبستگی، اتحاد، هم نوائی، و همدلی بین 

 د. نمای ءشود، ایفا اقوام، قبایل و گروه های متنوع تشکیل دهندۀ ملت افغانستان که به آن اشد ضرورت احساس می

ی داشته است و طبق آمار تخمینی در ستان رشد چشمگیررسانه های گروهی  چه در داخل و چه در خارج از افغان

حدود دو صد و پنجاه نشریۀ چاپی، شصت و پنج دستگاه تلویزیونی و یک صد و چهار دستگاه رادیوئی در داخل 

ت و چندین دستگاه تلویزیونی و رادیوئی در نصد و پنجاه ویب سایت در انترافغانستان  نشرات دارند و بیش از دو 

 قاره های مختلف  جهان برای افغان ها نشرات دارند. 

ه ایست از آزادی بیان و عالقمندی و صوتی و تصویری و چه نوشتاری طلیعتعدد این همه دستگاه های نشراتی چه 

سیاسی، ها و تحلیل های و گزارش  تشنگی جامعۀ افغانی در داخل و خارج از کشور به اطالعات و معلومات علمی

ی گنویسنداجتماعی و فرهنگی  و بهره ور شدن از روشنگری های اهل خبره و قلم. ولی هر گام و عمل ژورنالیستی و 

گان مطالب مکلف و به کنندهم گرادنندگان این وسایط و هم تهیه وزه های اخالقی است که مستلزم رعایت اصول و آم

درین اواخر « أملی بر نشرات بیرون مرزی و آزادی بیانت»تحت عنوان  ه ایین زمینه مقالباشند. دررعایت آن می 

 در پورتال افغان جرمن آنالین  تقدیم داشتم.
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ر پر شاع سخاپارچه شعری از  سید ضیاءالحق « آریانا افغانستان آنالین»ین شمارۀ اول بی مناسبت نیست که در ا

که گویای قدرت قلم و توانائی و شهامت و رسالت قلمدار است « لم!...زبان و ق ایا گنگ بی»توان تحت افغان عنوان 

 وبسایت نوین به اجازۀ جناب سخا تقدیم دارم.تین قدم در راه شگوفائی این به عنوان  نخس

 هجری شمسی در هرات تولد شد تحصیالتش را در هرات و در رشتۀ اقتصاد در 1330سید ضیاءالحق سخا در سال 

و  اپ شدهبه حیث مستوفی هرات خدمت می کند بیش از ده مجموعۀ شعر از او چ پوهنتون کابل بسر رسانید و فعالا 

 :انتخاب کردم« صدای دریا هاست بی صدائی،»این شعر را از مجموعۀ 
 

 ایا گنگ بی زبان و قلم!...
 

 ترمشرار  ُپر ،زبانه ئی هر شعلهو از   مگو زموج، که از موج بی قرار ترم

 ه مست، بی مــهار ترمـز اشتران سـی  مهار صرفه ندارد، به هوش باش که من

 را بین کــه داغــدار ترمـو داغ م بیـا   صحـرا! نشــسته به داغ شقــایـقایـــا 

 وار ترمـدای داند و بس، اینکه سوگـخ  می سوزد خاک که در سوگالله زهرچه 

 رمـخمار ت ۀر بادــکه من به خاک، زه  خاکبـه من پیـاله بـده، نـه زمی، فقط از 

 رمـکه از خار بی بهار ت -درین کویر-  نــیـا تسـال کـمــرا بــه مـژدۀ ابـری، ب

 زار ترم شوره افسرده،مزرع ز هر چه   سبه فصل های عبوبه قحط سال تبسـم، 

 !که از کوه زیر بار ترم -ز ثقل سنگ-  بدیــن بـلنــدی و بــاال، نــه سرو آزادم

 اگر رها کنمــت، از یـزیــد خوار تـرم   به کـربـالی عـطش، کشته ای حسینــم را

 سوار تـرمـکه مـن ز سمک عیـار، شه   زبان تیغ مـرا، شـب پـرست می دانــد

 بـدانی تا که ز حالج، سر بــه دار ترم  قامــت افـــرازم قامت داری کهکجاست 

 بخواهی تو، آشکار ترمزهر چه که بل   چـکاد مــه آلــود قــاف پنــهانمنـــه بـر 

 بــه بینــی ام که ز آئینه بـی غبــار ترم  اگر خلـوص چراغـی به چشمـت آویزد

 سراغ ده، که ز هر دره ُپـر شکار ترم کشـــیده بال کـجا رفتـه بــاز آهــو گیــر 

 بـدیـن لباس، ز دیبـاج شــه، گــوار ترم به ریش جامـه بخنـدم، اگر چه عریـانـم

 ازیـن غــرور، ز هر تیـره ی تیار تـرم سـتـیـغ روشــن تاریــخ، زادگاه منســت

 مار ترم ؟!زهر خویش، ز هر زهر،به نیش  به هـرزه پــای منه بر سرم، نمی دانـی 

 آرم که، پــایــدار ترم رـای نعــره بـز ن اگر که تیغ کشی ، نای من ببری، هان!

 بـدین چکامـه، ایاگنگ بـی زبــان و قلــم

 از تو ماندگار ترم«قلم » و « ن » به یمن

 پایان


