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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ٢٠٠٩ دسمبر ٠٨ :تجديد نظر                           افغان جرمن آنالين
  

  روش نشراتی پورتال افغان جرمن آنالين
  

پورتال افغان جرمن آنالين، اورگان نشراتی غير وابسته ميباشد و به هيچ حزب، گروه و جناح تعلق و وابستگی 
  .ندارد

 .عهد به انعکاس نيازها و ارمان های آنان می دانداين پورتال متعلق به ملت افغانستان است و خود را مت
 

  .پورتال مبشر افکار انديشمندان، وطن دوستنان و مدافع هويت ملی افغان ها ميباشد  
  

، تماميت ارضی، وحدت ملی )ملی(مرام ما در قدم نخست در عرصه های رسانه ئی، حفاظت از منافع عمومی  
 . حمايت از خوشبختی و بهروزی هموطنان عزيز ما می باشدو صلح و صفا ميان تمام مردم افغانستان و

 
چون جنگ، خشونت، انارشيزم و عصبيت های سياسی برای ما مصيبت های فراوان را در قبال داشته است، ما  

 .برعليه اين گرايش های منفی مجادله خواهيم نمود
  

بنا بر . بجا بگذارد، به نشر می رسانيمما هر اثر و نظری را که در تامين صلح و امنيت در وطن ما نقش مثبت  
آن ما در نشرات خود در اول وحلۀ آن مقاالت وزين و تحقيقی ايرا که با خطوط متذکرۀ باال مطابقت و قرابت 
داشته باشد حق اوليت خواهيم داد،  خاصتًا آن مقاالت و آثاری را که نزديکی، اخوت و همبستگی را ميان تمام 

  .ته باشد، در گام اول به نشر می سپاريممردم ما به ارمغان داش
  

به اين . پابند می داند) universelle(پورتال افغان جرمن آنالين خود را به اصول نشراتی قبول شدۀ جهانی  
اين مرزها اگر مشخص شوند، حفظ . اساس حق آزادی بيان، انديشه و عقيده و افکار نزد ما مرزی را نمی شناسد

 احترام به انسان و شرف انسانی، ممانعت از تعرض به ديگران، ممانعت از نشرات کرامت و حيثيت ديگران،
، کثرت گرائی )laïcité(خالف آداب و اخالق انسانی و افغانی، رعايت حرمت به عقايد دينی، الئيسيته 

)pluralisme (ستيم و به ما به تنوع انديشه ها و افکار معتقد ه. و احترام به دگرانديشی و رعايت آن می باشد
  .اين باوريم که دسترسی به افکار متنوع می تواند جوانب مثبت و منفی همه انديشه ها را به آسانی فراهم بسازد

  
ما به تجارب، يادداشت ها، خاطره ها و احيانًا اسناد و معلومات تاريخی تمام هموطنان عزيز که در تثبيت وقايع  

ر روشن ساختن حقايق تاريخی و سياسی وطن ما با ارزش باشند، تاريخ معاصر وطن ما نقشی داشته باشند و د
 .ارج می گذاريم و در نشر آن تعلل نمی کنيم

  
افغان جرمن آنالين بنا بر پابندی به اصول متذکرۀ فوق خود  را در موقف قضاوت باالی اشخاص قرار نمی دهد  

هم عمًال چنين رؤسی را عملی کرده نمی يعنی به بيوگرافی شخصی نگارندگان آثار و مقاالت نمی پردازد  و 
تواند، اما بنا بر رعايت ذهنيت عمومی، شايد از نشر مقاالت شخصيت هائيکه نزد مردم ما شهرت خوب نداشته 
باشند امتناع ورزد، ولی اگر نوشته های چنين اشخاص هم حايز مطالب حياتی و مهم برای وطن ما باشد از نشر 

 .آن نيز دريغ نخواهد کرد
  

مندرج ... افغان جرمن آنالين نمی خواهد و نمی تواند مسؤليت مطالب علمی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و  
يعنی نوشته ها و مقاالتی که در افغان جرمن آنالين به نشر می رسند، اکر حايز .  را بر عهده بگيردهانوشته 

به عبارت ديگر افغان . ؤلفين آنها خواهد بودنکات قابل مکثی داشته باشند مسؤليت آن بر دوش نويسندگان و م
 . اجتماعی هيچ نوشته را بر عهده نمی گيرد–جرمن آنالين مسؤليت تفکر سياسی 

  
افغان جرمن آنالين متعهد است که جواب و انتقادات نوشته های منتشره را در صورتيکه خارج از تعرضات  

 متوجه محتويات اثر مورد نظر باشد، با جبين باز شخصی باشد و آداب و عفت قلم در آن رعايت شده  و صرف
 .به نشر خواهد رساند

  
 :کميتۀ نشراتی افغان جرمن آنالين خاصتاً  توجه نويسندگاِن گرانقدر را به نکات آتی معطوف می دارد 

  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليک، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئنه له رالي

 

. باشد استوار اطالعات دقيق، اسناد و  قايعمطالب فرستاده شده به پورتال افغان جرمن آنالين بايد بر پايۀ و .١
 عاری، بوده متکی و غيرمسووالنه ، تبليغات تحريک آميزنشده که براساس شايعات، اطالعات تائيديئهانوشته 

 . ميتواند مانع نشرمکمل اين چنين مطالب گردد،باشد ذکرمنابع صحت، دقت و از
ديتينگ در قسمت تصحيح، تغييرعناوين و کاپی اي) درصورت ضرورت(ادارۀ پورتال افغان جرمن آنالين  .٢

)Copyediting (مطالب دست بازدارد .)]بررسی و حذف  ست مبنی بر،ا ِ عبارت از فعاليت کاپی ايديتينگ
انشائی، نقطه گذاری، عالمت گذاری، تصحيح  -امالئی -تصحيح اغالط  گرامری(نواقص نوشته های ديگران 

خواننده، (ب برای استفاده کننده ، و تضمين درک آسان مطل)ترمينولوژی بدون آوردن تغيير در محتوای مطلب
 ). ]شنونده، بيننده

 .نويسنده گان در جمع آوری، تهيه و عرضۀ اطالعات، پيام ها و اخبارمسووليت دارند .٣
پخش مطالب ضد فرهنگ وارزشهای ملی . آزادی آنست مسووليت اجتماعی يک رسانه، مهمتر از .٤

 برنامه های که از نظراجتماعی زيانبار و يا روی همين اصل، نشرمطالب و. کشورمغايربا اصل آزادی است
 .خالف حقوق شخصی ارزيابی گردد، پذيرفته نميشود

 
**********  

  
پورتال افغان جرمن آنالين از همه نگارندگان و خاصتاًً از نويسندگانی که در زمره همکاران قلمی اين پورتال 

 آثار شانرا برای نشر به اين پورتال بفرستند در صورت امکان آن تا محترمانه خواهش می نمايد ،قرار دارند
متمنی است اين اصل ارزشمند مطبوعاتی از طرف همه . که قبًال به سايت های ديگر انترنتی نشر نشده باشد

  .نگارندگان محترم  پذيرفته شده و تطبيق گردد
  
 تمام

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


