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 ۲۷/1۰/۲۰۲۰              نیپورتال افغان جرمن آنال
 

 تجدید تعهد به اصول نشراتی
 

ه یر وابسته باز منابع معتبر و غ ،در تمام جهان یکیجرمن آنالین از همان آغاز نشرات برای افغانها  پورتال افغان
أکید با ت افغانستان واحد، مستقل، متحد وولی با تعهد راسخ به یک  ،سیاسی و قومی و زبانی هیچ یک از جریانهای

 ،و عشایر و زبانهای رسمی افغانستان، احترام و باور به همه ارزشهای واالی اسالمی و فرهنگی برابری همه اقوامبر 
 این موقف اصولی و ملی خود را به اثبات رسانیده است.
در نخستین روز های  همانطوری که در روش نشراتی ما ،این پورتال با اعتقاد راسخ به اصل آزادی بیان و فکر

وطنان فرصتی را فراهم نمود تا نظریات، تحلیل ها، پژوهش های علمی، به همه هم ،دهح گردیآغاز نشراتی نیز توضی
تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شانرا به نشر بسپارند و توانسته است از این مجرا گامی در 

رین شرایط و اوضاع حساس که یکی از اهداف هر رسانه ای رسالتمند د ی روشنگری و تنویر اذهان هموطنانراستا
 وطن است، انجام دهد.

که در روش نشراتی ما بر آن تأکید گردیده، یکی از  تعهد و احترام به حق انفکاک ناپذیر بشری آزادی بیان و فکر
و بر رسی نگارش های  پورتال است. حق ابراز نظر و نقد اساسی ترین معیار ها در درج و نشر مطالب درین

نقاط  ن، یعنی متبارز ساختمشروط بر اینکه با رعایت اصول نقد ،آثار علمی، تاریخ، فرهنگی و ادبینویسندگان و یا 
مثبت و مفید و نکات منفی و کاستی های یک اثر باشد، نه تنها روشنگری در بارۀ چنان آثار است بلکه در تنویر 

نها و نقد تجو و ه را فراهم می سازد. جست ک نویسنداذهان خوانندگان و درک بهتر از یک اثر و شناخت بیشتر از ی
غیر  ا نقدببلکه موقف منتقد را نیز  نه تنها کمکی به این هدف نمی کند ،نقاط منفی و یا هم تنها نقاط مثبت یک اثر

 .مورد سوال قرار می دهد ،متوازن و یک جانبه
فرهنگ، زبان، ملیت، قومیت، سمت، از جانب دیگر استعمال کلمات رکیک، با بار اهانت و تعرض به شخصیت، 

نه تنها با اهداف و اصول نشراتی این پورتال در تناقض است، بلکه بار  ،دیگران ی فرهنگیمنطقه و سایر داشته ها
ه را، ن جامعو همبستگی ملی بی داشته ملت افغانستان گیه نفاق افگنی و تشدید بیشتر اختالفات گو نا گون و پراگند

 آب ریختن به آسیاب دشمنان افغانستانو کی از علل عمده مصیبت های امروزی مردم افغانستان بوده که شور بختانه ی
. تنوع فرهنگی افغانستان یکی از مزایای بی نظیر این کشور است که شکوهمندی آسیب بیشتری می رساند ،است

 یه تفاوتهای آن افزون است. بسیارنشان می دهد که تشابهات آن نسبت برا یک جامعۀ با افکار و فرهنگ های متنوع 
رهنگ آن های جهان از این امتیاز استفادۀ اعظمی نموده و پذیرش این تنوع را به یکی از عوامل ارتقای ف از کشور

 .جوامع ساخته اند
تی را فرص« آئینۀ افغانستان)نظر سنجی(»با فراهم نمودن زمینۀ تبادل افکار در بخش نالین آپورتال افغان جرمن 

شده، فراهم کرده است. این بخش برای ابراز نشر  تصر خوانندگان در مورد مطالب نشرز نظر های مخبرای ابرا
نه تبادلۀ نامه های ضیح بیشتر نکات احتمالی مبهم است، مختصر و یا هم طرح سوالهای از نویسندگان جهت تو

یسندگان نو به سایر دۀ بیشترفرصت استفا ،سوالها درین بخشطرح دوستانه و شخصی. اختصار در تبصره ها و یا 
بهتر است به بخش تحلیل ها و تبصره ها  ،نظریات بیش از حد اکثر سه پاراگرافرا فراهم میسازد. طویل بودن 

و به همین ترتیب مضامین کمتر از چهار پاراگراف یا یک صفحه بهتر است به بخش نظر سنجی  فرستاده شود.
 ارسال گردد.

حضور همه ای شما به عرض  ،گرامی با این تذکرات مختصر و تعهد به تجدید روش نشراتیدوستان نهایت عزیز و 
ن کلمات و الفاظ رکیک و یا عبارات و کلمات آ می رسانیم که پس از این هر نوشته ای، کوتاه یا طوالنی، که در

 ،بکار برده شود مستهجن، تعرض به شخصیت و یا اهانت به فرهنگ، قومیت، زبان، ملیت و یا هر تعرض دیگری
 .نشر باز خواهد ماند ر آن حذف و ازدر غی ،کان سعی خواهد شد اصالح و بعد نشر گرددحتی االم

 شماست. این پورتال به منظورهمکاری همه نویسندگان و بینندگان این پورتال بزرگترین سرمایۀ معنوی همه ای ما و 
ز و نشیبی را با شما یکجا تا کنون طی کرده و مصمم است ه طوالنی و پر فراابه هموطنان عزیز تأسیس و ر خدمت

 ادامه دهد. رااین سفر ،ی شما دوستان عزیزوباز هم با همکاری و حمایت معن
 سر فراز و کامگار باشید
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