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 بازهم یک موفقیت بزرگ دیگر
 

د سایت جدیولین این ویبمسؤ این ابتکار جدید قابل تمجید و ستایش بوده آنرا به فال نیک گرفته، برای

 .ارمد پیروزی مزید آرزو نموده، برای شان بدین طریق تبریک عرض می« افغانستان آنالین آریانا»

تخار و اف شکار است باعث عزت،که از نام اش آ« نافغانستان آنالی آریانا»اصآل این ویبسایت جدید 

 سربلندی مردم افغانستان بوده که بدین وسیله برای افغانها امکانات بروز

مقابل مشکالت  یک جهت در اعد خواهد ساخت تا ازمتنوع را مس افکار

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بسیج و تشویق گردند و مطالب 

عامه بازتاب  افکار جهت تنویر انتقادی را در زنده ،آموزنده، سودمند و

 ضی مجادله نمایند. یمقابل مفکوره های تبع از جهت دیگر در نمایند. و

ر چه است؟ مشکالت عمدۀ ما ناشی از مفکوره در واقع منشاء مشکالت د

تگی طرف وابسه ضی بوده که بعضی ها تالش مذبوحانه به خرج میدهند تا مملکت را بیهای کور تبع

 فرهنگی، نیستی و نابودی سوق داده و تاریخ با عظمت و پرافتخار مملکت را نادیده میگیرند.

هش مملکت است که از طریق رسانه های لسانی دشمن خطرناک و مد قومی، بلی، تبعیض نژادی،

ریشه آنرا نابود ساخت. این وظیفه نه  و قاطعانه علیه آن مجادله نمود تا از بیخ و توان جدا  گروهی می

تنها از رسانه ها، بلکه از فرد فرد افغان است تا  مسئولیت تاریخی و مکلفیت خویش را در مقابل 

ش نجات دهند. این گونه امراض ساری در ممالک چون این مریضی مده وطن انجام داده وطن را از

 غیره نیز موجود است.  ایران، پاکستان، هندوستان و

یک جرم است.  در ممالک پیشرفته مجرمین به جزای  اساسا   ضییواقعیت اینست که مفکوره تبع

بسیار سهولت در این حقوق مستفید بوده به  میتوانند از یا حبس محکوم میگردند.  افغانها نیز نقدی و

 آن گرفته شود و مجرمین به سزای اعمال خویش برسند. مراجع مربوطه شکایت نمایند تا جلو

کی میتواند و یا خواهد توانست که در بین افغانها نفاق انداخته و آنها را به برادر کشی دعوت نماید؟ 
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ون برابر هستند. هیچ گونه هیچ کس. چونکه در نظام دیموکراسی افغانها باهم برادر و در برابر قان

زی ضی و فتنه انگییامتیاز برای این و یا آن موجود نیست. بدین اساس هیچ گونه مفکوره های تبع

نظم نظام دیموکراسی که آهسته  هم متفرق سازد. البته اینست پاداش و نخواهد توانست که افغانها را از

با جنجال و مشکالت فراوان روبرو میباشد.  کشورهای رو به انکشاف رخنه پیدا نموده، ولی آهسته در

نظام دیموکراسی بوده، دیموکراسی بدون آزادی و آزادی بدون  الینفکء جزهمچنان آزادی بیان 

دیموکراسی کامل نبوده و امکان پذیر نیست.  بنابرین در چوکات قانون است که رسانه ها نقش اساسی 

مان هللا خان غازی در یکی از بیانیه خویش چنین اظهار و با اهمیت خویش را انجام داده چنانکه شاه ا

، ولی در صورتیکه این آزادی مخل آزادی دیگران درست گپ است آزادی» نظر نموده بودند: 

 « نشود......

 

 پایان
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