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توضیحاتی
پیرامون تبصرۀ هموطن گرامی منیر احمد!
بی نهایت مسرت بار و امید بخش است که از موجودیت محافل روشن فکری و پوهنتونی درکابل با خبر شدم
و بیشتر مایۀ خوشنودی و سر افرازی است که چنین سازمان هایی قبول زحمت فرموده وبسایت آریانا
افغانستان آنالین را مطالعه می فرمایند.
متأسفانه این نوع قضاوت سطحی و غیر واقع بینانه در مورد آریانا افغانستان آنالین گمان نمی رود مولود
تفکر و اندیشۀ یک انجمن روشن فکر و پوهنتونی باشد .هر ادعایی در فقدان سند ،برهان و استالل در ردیف
اتهام قرار می گیرد که در این شرائط بازار آن به اصطالح چوک است.
آریانا افغانستان آنالین یک رسانۀ آزاد ،مستقل و غیر وابسته به کدام حزب ،گروه ،سازمان ،شورا و تنظیمی
در آسمان رسانه های انترنتی چون ستاره می درخشد.
با موهبت موجودیت در محیط های دیموکراتیک و پابند اصول دیموکراتیک با صیانت ارزش های معتبر،
دینی ،فرهنگی و اجتماعی وطن محبوب ما پیرو معتقد و و متعهد آزادی بیان مطابق سیاست نشراتی خود
است.
پیوند بخشیدن نسج از هم گسیختۀ وحدت ملی از اولیت های نشراتی این وبسایت بوده در مسیر مبارزۀ قلمی
و اندیشوی علیه دسیایس دشمنان در ایجاد تفرقه های قومی ،زبانی ،منطقوی ،نفاق ،شقاق ،خصومت ،عداوت
و نفرت در جامعه که عامل بنیادی بدبختی های ماست در صدر اهداف ما قرار دارد.
ما تبلیغ و روشن گری در مسیر وحدت ،هم بستگی ،هم دلی ،یک پارچگی و پیوند محکم ،استوار و ماندگار
همه اقوام کشور را دین ملی و انسانی خود دانسته و بر مبنای اصل حقوق بشر همه را واجد بهره مند بودن
از حقوق مساوی دانسته و هیچ قومی را برتر از قوم دیگر نمی دانیم .
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موقف نویسنده و سائر همکاران این وبسایت در مورد طالبان طی صد ها مقاله در این وبسایت روشن است
و به حیث مدافع حقوق بشر در مواردی که با اسرای طالبان بعد اتهاجم نظامی امریکا از قوانین و میثاق
های بین المللی تخطی صورت گرفته من تذکر داده ام.
انکار نباید کرد که بعضی از نویسندگان محترم موقف و نظر خاص خود را با حمایت و پشتی بانی از طالبان
دارند و نویسندگان دیگر مخالفت خود را با ایشان ابراز نموده که نظریات هردو طرف به تأسی از اصول
آزادی بیان به نشر رسیده.
آریانا افغانستان این قضاوت محافل روشن فکری و پوهنتونی کابل را ،که اگر واقعا وجود داشته باشد ،با
جدیت و قاطعیت رد نموده آن را مضحک ،پوچ و بی اساس می خواند.
با تبصرۀ استاد مجهول الهویۀ علوم اجتماعی در مورد دریافت پول از طالبان جزء این که خندید گفتنی دیگر
نیست.
ما سال ها فریاد برآوردیم که سازمان های روشن فکران ،خبرگان و پوهنتونی در وطن ایجاد شود که مشعل
بیداری و معرفت بیفروزند و به حیث پیش قراوالن نهضت عدالت خواهی ،اصالحات اجتماعی حمایت مردم
را جلب نموده و از حقوق برباد شده ای کتله های محروم ،مظلوم و بینوای کشور دفاع نمایند.
متأسفانه ما از وجود چنین سازمان های بی اطالع بودیم.
ای کاش این روشن فکران و پوهنتونی ها در پهلوی مطالۀ آریانا افغانستان آنالین اعالمیۀ در مورد بحران
های کنونی هراس بر انگیز افغانستان به نشر رسانده موجودیت خود را روشن می ساختند.
پایان

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند
با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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