
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 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

  
  
  

 
 90/90/4912         جرمن آنالینافغان 

 توضیح افغان جرمن آنالین
 ارسالی مطلب در بارۀ عدم نشر 

 هاشمیانسید خلیل هللا جناب داکتر 
 

 

 باشد، خود را پابند به اصول رسانه یی جهان ملی افغان ها می پورتال افغان جرمن آنالین که رسانۀ بیطرف و
رت صونشراتی نکرده است که مغایر با آن اصول بوده باشد، به همین  داند، چنانچه این پورتال هرگز شمول می
دید، طرف ماندن در این کامپاین گر به بیو متعهد طرفی را اتخاذ کرد  حین کامپاین انتخاباتی موقف بی پورتال ما

نظرات خود را ابراز کردند، « آزادی در حق انتخاب»دستان این پورتال با رعایت اصل ه ب قلم چه تعدادی از گر
شوشیت مغ طرفی ما را در ارش ها موضع بیگاهی حتی آن نگ که مبین موقف اصلی پورتال ما نبوده است و

 .و باقی خواهیم ماند همیشه غیر جانبدار باقی مانده ایمداده، ولی ما  می قرار
 

کاندید ها بالخاصه در بارۀ « احوال شخصی»دهد تا در بارۀ  و اما این پورتال به هیچ وجه به خود اجازه نمی
ین نشرات را موافق به مندرجات خانوادگی آنان مطلبی را به نشر بگذارد، زیرا این چن ونژادی  و خونی  منشاء

 نمی داند. انه جهانیاصول رس و آرمان های
 

 هاشمیان در بارۀ احوال شخصی  وسید خلیل هللا داکتر پوهاند به قلم جناب  مطلبیهم به همین دلیل بود که قبالً 
ق مغایر متذکرۀ فودر این پورتال به نشر گذاشته شد، که صریحاً با اصول  نژادی یکی از کاندیدان تعلق خونی و

بود و پورتال ناگزیر به آن گردید تا از محترم ولی احمد نوری ادیتور افغان جرمن آنالین تقاضا نماید تا مطلب 
شما  . وارد که  این امر دقیقاً به اجرا گذاشته شدبه نشر بگذ مستدلی را در تردید نگارش جناب هاشمیان تهیه و
 می توانید آنرا به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید:

 
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_bahs_bar_waledain_wa_qaom_o_tabar_kandidha.pdf 

 
را جهت نشر به ما ارسال نموده اند که به  هللا هاشمیان، نوشته ایولی اینک با آنهم باز جناب داکتر سید خلیل 

ن که ای و خانوادگی یکی از کاندید ها چیز دیگری را حاوی نمی باشد،  نژادی  جز پرداختن به تعلقات خونی، 
ف کردن آن نگارش تأستال افغان جرمن آنالین با نشر نباشد، پور بر دالیل فوق از نشر آن عاجز می بنا پورتال

 مشکل پورتال را درک کنند.نماید و آرزو دارد که داکتر صاحب هاشمیان  خود را ابراز می
 

این رسانه با  قدر دوستان نگارندۀ عالی محترم همکار خود ودستان ه ب همچنان افغان جرمن آنالین از تمام قلم
  ا به مقایسۀ خطخصوصی کاندید ه نماید تا در نگارش های مرتبط، به جای امور شخصی و می تمنی تماماحترام 

حرمت به آرای مردم  واقع د های محترم را رعایت کنند که دربپردازند و حرمت شخصیتی کاندی آنهامشی های  و
 ماست، آرای که فرصت را مساعد ساخته کاندیدان گرامی در دور دوم اشتراک کرده بتوانند.
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