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 ۰۷/۰۸/۲۰۲۱             یادداشت پورتال افغان جرمن آنالین

 

 در بارۀ منع نشر مشاجرات و نوشته های حایز ماهیت شخصی
 

مورد مالمتی قرار گرفته است موضوع پورتال افغان جرمن آنالین اخیراً از سوی عده ای از هموطنان محترم ما 
 این مالمتی موارد آتی می باشد:

 

در این شرایط و اوضاع که در وطن خون می جوشد و روزانه صد ها هموطن مظلوم و بی گناه ما ظالمانه کشته 
آن می شوند، در شرایطی که حتی وطن ما افغانستان عزیز در مجادلۀ بقای نظام اش در تالش می باشد؛ با وجود 

ما )افغان های برون مرزی( وقت زیاد خویش را به بگو مگو های شخصی و تبادلۀ اهانت ها و تعرضات به 
همدیگر صرف می کنیم و جز این سرگرمی دیگر نداریم، به بهانۀ حراست از کیش شخصیت خویش و تهمت زنی 

وطن کدام وقعی نزد ما نیست و  رنج ها و بحرانات می کنیم و بهبه همدیگر صفحات رسانه ها را پُر و مشبوع 
 تعهدات و وظایفی را که در مرامنامه های خویش درج کرده ایم جز ادعا چیزی نمی باشد.

به این مناسبت پورتال افغان جرمن آنالین به خاطر پابندی به روش نشراتی خود و بر اساس باوری که به منافع 
ستمدیدۀ خود و همچنان حراست از وقار و حیثیت هریک ملی کشور دارد و نیز جهت همسویی و همراهی با مردم 

 از هموطنان ما، موارد زیر را در خالل کار های نشراتی خود جداً در نظر می گیرد:
 

بخصوص تعرض و اهانت  -ماهیت شخصی حایز نوشته ها، یادداشت ها، مقاالت و هر گونه متن نوشتاری -
قلمبدست که  انهمکار و احترام کامل به هموطنانبنابر  ورتالبعد از این به نشر نمی گذارد، پ -به اشخاص را 

 دارد در برابر همه هموطنان، ناگزیر به رعایت اصولی می باشد که آنرا تعهد نموده است.
 

نویسندگان و مؤلفان آثار می توانند به نقد علمی به آثار سیاسی، اجتماعی، تأریخی، هنری و... بپردازند  -
تعرض قرار بدهند، دروازۀ این پورتال همیشه به روی  یا اشخاص را مورد توهین و بدون آنکه کدام شخص و

 انتقادات علمی به دور از توهین باز می باشد.
 

انتقاد و پاسخ انتقاد از آثار منتشره در این پورتال و در رسانه های دیگر وقتی از طریق ما به نشر گذاشته  -
 یر و تعرض باشد.می شود که به دور از هر گونه اهانت، تصغ

 

گالیه و انتقادات به دور از نقد های علمی، وقتی در پورتال ما مجال نشر می یابد که متن اصلی نیز در  -
پورتال ما به نشر رسیده باشد. گالیه و انتقاد غیر اصولی از کدام متن نشر شده در رسانه های دیگر باید در همان 

 آنالین چنین گالیه ها و انتقادات غیر اصولی را به نشر نمی گذارد.رسانه ارسال گردد، پورتال افغان جرمن 
 

به این ترتیب رسانۀ ما بعد از این فرصت ها و گام های نخست را به نوشته ها و تألیفاتی جهت نشر مساعد 
 میگرداند که ناظر به اوضاع جداً قابل نگرانی وطن و مردم مظلوم ما تهیه و تألیف شده باشد.

 توجه جدی هموطنان گرامی قلمبدست ما.به امید 
 

 با حرمت
 سید رحمن غوربندی مسئول نشرات

 افغان جرمن آنالین
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