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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۷۱/۵۰/۷۵۷۱        افغان جرمن آنالین

 یک توضیح ضروری :
 
 از جمله : اصل است ینجهانی  مقید به چندمعتبر در کـُل مثل تمام نشریه های   "افغان جرمن آنالین"
 

فرهنگی از بخش های مختلفۀ اجتماعی ، بمنظور ارتقای ، علمــى و یخواندنى، آموزش موادزمینۀ راهــم كــردن ف :1
 کشور، در همه زمینه های زندگی اجتماعی که مبتنی برآن نشرات دارد.اقشار مختلف سطح فکری 

  

نویسندگان چیزی را بنویسند  به همان صورت  ناشرینساخته تا بدلخواه ن وادارهمانطوریکه نشریه ها هیچ کس را : 2
 باشد  در صورت عدم نشرآن هیچ نشریۀ جوابگو نیست ونمی باشد.نشریه  اگر مغایر با پالیسی رسیده مضامین 

شرایط یک نشریه آنهم در خارج از کشور ساده نیست که به خواننده گان ونویسنده جواب جدا گانه بپردازد.  زیرا 
نین ؟  در برابر چمن نشر نشد چرا مضمونبعضی ازنویسندگان با داشتن وقت کافی جرئت می کنند که بپرسند  

اگر ساده بانگاریم که چه اما  وضعیت گرچه  پالیسی تمام نشرات محک بوده  ضرورت به جواب دادن نمی باشد. 
فرق می کند یک سوال باید جواب داده شود به چنین مسامحه گران باید عرض کرد که  چند نفر در بیست وچهار 

چنین خدمتی را سامان دهند.  متاسفانه چنین شرایط را هیچ نشریۀ  چه ساعت   مصروف جواب دادن آماده باشند تا 
 .   تفاهم بزرگان را نیازمندیم نین وضعیتبودن چرومعذنشریه های خارج از کشور و یا داخل کشور دارا نمی باشند. با 

 

به عدا ًدست خوشنویسی میکردند تا بدون اغالط  وضمنا ً خوانا باشند ، با در قدیم ها نویسندگان مضمون شانرا ب
نشریات می فرستادند ، با وجودیکه آن نوشته فقط یک نسخه بود مگر نوشته رادر حالت نشر نشدن ویا نشر شدن  
ناشرین مجبورنبودند که مضمون دستنویسی شده را واپس  به صاحب اش بفرستند. همینکه نشر نمی شد نویسندۀ آگاه 

 به نشریه دیگر مراجعه میکردند.میدانست که نوشته اش برابر به پالیسی نشریه نبوده 
 

 نشر نشدن بعضی از مضمامین چرا؟ :
در پاسخ باید عرض کرد که روزانه نوشته های فراوانی بما مواصلت میکنند که تعدادی ازآنها خارج از معیار علمی 

نین میکنیم، زیرا چمحترمانه صرف نظر  نشراتی، تاریخی و تحقیقی می باشند و ما از نشر آنها بر اساس پالیسی 
ش بخصوص در بخ، منجر شوندمقاالت سبب می شوند که بجای ارتقای سطح فکری جامعه ،  به تخدیر فکری جامعه 

اما اگر از واقعیت های ثابت شده خارج  ،واقعیات باشد قابل پخش ونشر است تاریخ نویسی هرقدرنوشته ها مستند بر
بغض نویسنده تحریر صورت گرفته باشد،  مسئولیت هئیت تحریراست تا بشکل قاطع شده باشد وبرابر به حـُب و

ضوابط را بر روابط رجحان داده بخاطر رسالت واعتبارنشریه در برابر جامعه ، مانع نشرچنین نوشته ها شوند،  
ست که دی شده ازیرا بخش اساسی  چنین مقاالت بخاطر خواست نویسنده تحت شعاع قرار گرفته  تبدیل به نظری فر

ز آن جلو گیری بعمل آورند.  بطور مثال نشریات مغرض را اات نشریه ها  حق خود میدانند که چنین مقاالت را ادار
دیدیم که در زمینه بسیار فعال بودند و بدون معیار هرچه دل شان خواست نشر کردند، خوشبختانه  از جانب نشریات 

زیر سوال رفته و از اعتبار ساقط شده اند  که ناشرین آن نمی توانند   اصیل و خبرگان روشن ضمیرچنین نوشته ها
دوباره اعتباراز دست رفته شانرا در بین جامعه  بدست آرند.  هیچ نشریه غیر مغرض نمی خواهد اعتبار اش را با 

 مضامین بی اساس ویا ضعیف بی اعتبار سازد. 
ا ومعیار ها در حاضر دیده شد که از بدترین اشخاص گماشته شدۀ میری بی بند وبار خارج از قاعیده هدر میدان گلگل

استخبارات بیگانه، که جامعه مارا تا سطح بسیارادنا تنزیل داد، قهرمان، رهبر، خادم دین وغیره ساختند،  به همین 
. ه باشندرفع مشکل کردبرایشان پالیسی تجویز کردند که بر مبنای آن چه در گذشته  وحال  اساس رسانه های رسالتمند 

ی معیاری  را با نوشته های سطحی که بالفاظی عوام فریبانه تحریر شده باشد نوشته ها پالیسیها ایجاب میکند که پس 
تفکیک نموده مسیر حرکت نشریه را بیشتر قوت بخشند، این قوت بخشی در نشرات  باعث می شود که نشریه را 

ان ملی را نویسندگ ناشرین ازینرو   .سالم نمایدبه چنین نشریه جلب اعتبار بخشیده خوانندگان و نویسندگان ملی را 
مضمونی از نشر ماند وکدام  هرگاهرفدار خود ساخته متکی به آنها  میتواند نشریۀ  معتبر در جامعه شناخته شود.  ط
را  بعضی ها مانبود مسلم است که بیک دلیلی از آن نوشته صرف نظر شده است.  اصرار در میان ضه تخنیکی رعا

 سپاسگزاریم.  خوانندگان نیک  م کنیم. از تفاهم یدقتمحترمانه مشکل ومعذرت خود را خدمت ایشان وادار کرد تا 
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