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 نیادارهٔافغانٔجرمنٔآنالٔهٔ یاطالع
 

هموطنان عزیز خواننده گان و عالقمندان پورتال افغان جرمن آنالین در نشیب و فرازهای این همه سالها از بدو ایجاد 
ویبسایت ملی افغان جرمن آنالین ما تالش مضاعف بخرچ دادیم تا با پیشکش کردن اهم ترین مقاالت تحقیقی، نوشته ها 

عی، سیاسی، اقتصادی و غنای فرهنگی از مشهور ترین و نخبه ترین و آثار گرانبهایی در باره مسایل زنده گی اجتما
امور مختلف زنده گی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما فریضه ودین  نویسنده گان، محققین و کاوشگران  

ید کننده وطندوستان و ملی خویش را برای روشنگری و آگاهی دهی مردم ما انجام دهیم. افزایش روز افزون تعدد بازد
گان ویبسایت، سهمگیری فعال دانشمندان، نویسنده گان و قلم بدستان و مردم در شگوفایی این ویبسایت ملی و حمایت 
بیدریغ شان با مسرت میتوان اذعان کرد که خوشبختانه ما در این عرصه آگاهی دهی، روشنگری و تجهیز مردم با 

 ور موفقیت های فراوانی را بدست آورده ایم.روحیهٔ عالی وطندوستی و شناخت از منافع ملی کش
 
خط نشراتی ویبسایت افغان جرمن آنالین دقیقاً در راستای منافع ملی کشور ما افغانستان عزیز، دفاع از حقوق و آزادی   

های فردی، آزادی بیان و ترویج نورم های دیمو کراسی در همه عرصه های زنده گی اجتماعی و سیاسی در این همه  
تبلور بوده و پیوسته این ارزش ها را در نشرات خویش رعایت کرده ایم. سیستم کار ما طوری است که نوشته سالها م

و تصحیح    ها و مقاالت وارده را گرداننده گان ویبسایت که هر کدام بالنوبه از تجارب فراوان برخوردار میباشند ارزیابی
ی یاد شده در این ویبسایت به نشر میرسد. آنعده نوشته کرده در صورت مطابقت با منافع ملی کشور ما و ارزش ها 

هاییکه در خط مقابل منافع ملی کشورما قرار داشته و غرض نمایاندن منافع یک گروه خاص و یا مدح افراد و اشخاصیکه  
چو  از نام نیک در کشور برخوردار نباشند غرض آلود نوشته شده باشد با پالیسی نشراتی ما در تضاد بوده و ما هم

، هم بمیان می آید سوء تفاهماتیبروال متداول گاهگاهی  نمیتوان انکار کرد که امامقاالت را بدست نشر نمی سپاریم. 
سعی بر آن دارند تا حتی الوسع از بروز سوء تفاهمات جلوگیری بعمل آورند ولی اگر حسب تصادف سوء همکاران ما 

ا گروهی ارادهٔ خویش را بر ویبسایت تحمیل کرده است. ما بر اصول  تفاهمی بمیان آید داللت به این ندارد که شخصی ی
نشراتی خویش که دقیقاً در راستای منافع ملی کشور رقم خورده است پابند بوده و هیچکسی یا گروهی نمیتواند غیر آنرا 

یکی از  از قلم داکتر زمان ستانیزی باید یاد آور شد که  " آریانا، خراسان و افغانستان"  مقالهٔ  در بارهٔ بر ما تحمیل کند. 
همکاران این پورتال این مطالب را از آن روزنامه انتخاب کرده بود و ماهم آنرا با ذکر منبع و نام نویسنده به نشر 
سپردیم. اما چون با انتقاد بجا ومنطقی یکی دیگر از همکاران این پورتال روبرو گردید ،الزم دانستیم تا این مقاله را 

 ر آنالین مذاکره کنیم.درآرشیف قرار داده و با هیئت تحری
 

 هیئت تحریر بدین نتیجه رسید:
 

نوشته و یا مقاله ای که یک بار در پورتال به نشر رسیده باشد، نباید از پورتال حذف گردد ، ولو هرچه باشد. هرکس  
 حق دارد در برابر آن نظر خود را بنویسد، چه موافق و یا مخالف، اما با رعایت عفت کالم.

 
ره دوباره آنالین شد، مگر احتجاجات خاتمه نیافت. سپس ما را تصمیم بر آن شد، تا هر دو نوشتهٔ سیستانی بعداً مقالهٔ متذک

 صاحب و نوشتهٔ ستانیزی صاحب در نظر سنجی قرار دهیم تا صائب نظران خود شان قضاوت نمائیند.
 

ت، و نمی خواهد نقاط وصل خدای  مسئووالن پورتال با درک همه نزاکت های موجود میان قلبدستان به خوبی آگاه اس
 نخواسته به نکات فصل مبدل شود. لطفاً بایی محتوا تمرکز نمائید و نه نویسنده.

 نموده و نوشتن: یاز ستون نظرسنجشانرا  هٔ مقال شتناحاال محترم سیستانی از ما تقاضای برد
 به گردانندگان محترم پورتال افغان جرمن آنالین احتراماً بعرض میرسانم که:»
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وانندگان رسانه های اجتماعی  چنین به نظر میرسد که تشویش از ناحیه وایروس کرونا بر روح و روان مردم و منجمله خ
چنان تاثیر بد وارد کرده است که کس حوصله خواندن مقاله وابراز نظر برآن را ندارد، بنابرین خواهش من از شما این  

 است که از خیر چنین نظر سنجی بگذرید و مقاله ام را از ستون نظرسنجی بردارید.  
 

غان وافغانستان و استقالل و حاکمیت ملی و هویت ملی را قبول نمی  البته بشما وعده میدهم که هرگز بیحرمتی به نام اف
 «کنم و تا جای که توان داشته باشم از نام و حیثیت کشورم با قلم دفاع کنم.

مه ما با صداقت کامل در یک صف به تقاضای شان لبیک گفته و آرزو دارد که ه افغان جرمن آنالین تیم کاری کاری
 وطن خود افغانستان قرار گیریم.برای  ی نیک امتحد برای آرمان ه
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