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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۰۴/۰۸/۲۰۱۸                                                                     نیاداره افغان جرمن آنال    

  ۲۰۱۸/ ۴/۸ نیافغان جرمن آنال هیاعالم 
  

 26دو هفته قبل تا کنون بحثی پیرامون کودتای  بخوبی آگاهند که ازخوانندگان ارجمند این پورتال 

خالدی آغاز یافت که کودتای داکتراین پورتال از سوی جناب  افغانستان در سرطان وعواقب آن در

نمود. تعدادی  موکراسی آن حمایت میید ۀده از نظام شاهی و را محکوم میکرد و 1352سرطان  26

ورتال از قبیل: آقای داکتر سیدعبداله کاظم، آقای کاندید اکادمیسین دیگری از همکاران قلمی این پ

آقای عبدالجمیل  محترمه نصیبه اکرم حیدری، آقای قاسم باز، آقای انجنیر نجیب داوری، سیستانی،

این  خالدی در آقای داکترع. حیدری وغیره  با نگاشتن مقاالتی در تردید نظریات آقای داکتر جلیلی،

این نظریات استقبال  ب نظران زیادی در بخش نظرسنجی ازئصا خوانندگان و ختند واپورتال پرد

ایجاد  موکراسی را زمینه سازید ۀدهتعدادی هم  خوب گفتند و موکراسی راید ۀکردند، تعدادی ده

این میان  در و حوادث مابعدی قلمداد کردند. بب اصلی فجایع وسم راست افراطی و احزاب چپ و

 گرفت. توصیه آمیزی نوشتند که در بخش مقاالت برگزیده قرار ۀخوشبین مقال داکترآقای 

موضوعات تأریخی و ملی  پورتال افغان جرمن آنالین برای گشودن باب مباحثۀ سالم مسایل سیاسی و

تحقیقات علمی و تحلیل های سیاسی  ۀنظران نتیجب ئهمیشه سعی کرده و میکند تا دانشمندان و صا

ً هیچ کس مدعی نیست که نظرش  این طریق به اطالع خود را  از هموطنان خود برسانند و طبعا

ی و سیاسی یک امر متمام ساحات عل د، اختالف نظر درنراست و باید همگی آنرا بپذی آخرین نظر

به توهین و تحقیر ل مورد بحث و مناقشه ئنورمال است، اما زمانی که دیده شود که مسا عادی و

ال آرزو ندارد تا اختالف نظر ها سبب  دشمنی و کدورت کردن طرف مقابل بکشد، چون این پورت

میان دو یا چند تن از نویسندگان ملی ما شود. لذا اداره این پورتال  سر از امروز موضوع را خاتمه 

یافته اعالم میکند و از نشر مضامین که در آن حمالت شخصی صورت می گیرد، معذرت می خواهد 

این خصوص خود  شمند است تا از ارسال نظر و مقاله درصمیمانه خواه ،و از هر دو طرف بحث

 ارند.بداین باره معذور  نشر نوشته خود در داری ورزند و ما را در

 با احترام اداره افغان جرمن آنالین 
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