
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 2تر 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

   ۲۰۱۵جون، ۲۸                                                       ماللی موسی نظام                                      

 بازهم عرایض عاجزانه ای خدمت اولیای امور افغان جرمن آنالین

جای شکی نیست که پورتال افغان جرمن آنالین منحیث آئینۀ جهان نمایی در مطبوعات بیرون افغانستان درین 
افشاء  ،ائلدر مس عزیز و با سعی و کوشش خستگی ناپذیر در انتشار معلومات گوناگون، عقاید مختلفه، تحقیقات

مهم آن و انتشار آنچه در مجموع حقایق تاریخی و هرنوع تجسس و ارائۀ معلومات در مورد وطن، رویداد های 
شتر را بیای  ارزنده و خدمات ملیبوده و مؤفق  در سراسر دنیا بوده است، پیشگاممورد دلچسپی مردم افغانستان 

 که به همگان معلوم میباشد.استاز یک دهه، متقبل گردیده 
پورتال که زحمات رضاکاران در پهلوی ده ها آرشیف و منابع معلوماتی و قابل مطالعه و نهایت دلچسپ درین 

مسئول و معتمد را در پیشبرد صادقانۀ امور آن تضمین می نماید، ایجاد دریچه های نظر خواهی و تبصره بر 
 مضامین نشر شده هم جزئی از کار و اقدامات عمدۀ اولیای امور گردانندگان این دریچۀ جهانی محسوب میگردد.

یۀ دلچسپی برای عقاید و جلب افکار و نظریات خوانندگان، انتخاب در قسمت نظر خواهی، جریان مهم و یا نظر
امینی که نشر همگان در مورد مضمیگردد؛ در حالیکه در دریچۀ تبصره بر نوشته های منتشره، نظر و عقاید 

شده، البته بسیار آموزنده، منسجم و مستدل و به ارتباط به موضوع، ابراز میگردد که باعث دلچسپی، آموزش 
نگری خوانندگان را سبب میگردد. ولی به ارتباط سوء تفاهمی که موضوع آزادی بیان و افکار و محدودیت  دقیق

جنبۀ توهین آمیز و افترایی، تعرضی، بدون استدالل منطقی و با هتک حرمت و حتی صلب آزادی » آنرا که 
نان، نقش نموده است، از بیشتر آ« ؟!»درین دریچه بار آورده و در مخیلۀ تعدادی منحیث حق، «ارزشمند افکار

لجام گسیختگی و بی بند و باری های گاهی خارج از موضوع، به شکل حمالت  باعث از یکسال به این طرف
راه کننده همراه مبی مبتداء و خبر مذبوحانه بر شخصیت ها، فامیل ها و بیان اراجیف و معلومات انحرافی و گ

شنیده باشید که شخصی با مغالطه با مفهوم دیموکراسی، ادعا مینمود که سال ها قبل در افغانستان عزیز میباشد. 
حال که دیموکراسی شده است، چنان لت و کوبت نمایم که هیچ کس باز خواست ننماید! بلی عده ای در همین 

نندگان ز خوااین قلم و تعدادی اپورتال غیر مسئوالنه حق واالی آزادی بیان را نا محدود و بدون قید تلقی نموده اند. 
ن مسئولین پورتال به منظور حفظ حیثیت این ای متوجه نمودو نویسندگان کوشش نمودیم که بیطرفانه اقالً بر

تشکیل و تعهدی که در نشر و تائید مرام نشراتی و پالیسی خودها در قبال نظریات نشر شده دارند، مسئوالنه اقدام 
قرار  در این صفحات در تقابل انالین پالیسی نشراتی افغان جرمن نمایند. درین زمینه میشد که برای آنانی که با

 ونشده داده میگیرند، بعد از متوجه نمودن آنان به اصل مقررات و پالیسی، منبعد اجازۀ نشر نوشته های شان 
را با وجدان راحت انجام دهند. ولی طوریکه دیده میشود درین زمینه از  بدون تبعیض و طرفگیری این اقدام

یت در زمینه، مسئول سامحه و غفلت کار گرفته شده و بدون شک مقامات مسئول پورتال معظم افغان جرمن آنالینم
تائید ویا  ان همانادر آنین دریچه ها که خاصیت برجسته از همان زمان ایجاد ابرای اینکه مستقیم داردند. چرا؟ 

ندگان است، در باالی صفحات  دقیقاً شرائط استعمال رد و انتقاد بیطرفانه، آموزنده و محترم شناختن افکار خوان
 بر فیتۀ متحرک چنین اعالم نموده اند: و ، مجاز دانسته«شرائطی» و سهمگیری در پورتال را با حفظ 

قابل توجه: پورتال افغان جرمن آنالین ضمن انکشاف مزید این امکان را در اختیار می گذارد )
بادل افکار صورت گرفته بتواند. درین فرصت اکیدآً به تا در قسمت مضامین خاص و تنقیدی ت

مطالب مندرج اظهار نظر نباید حاوی عبارات غیرقانونی، تخریش  توجه رسانیده می شود که
کننده، افترا آمیز، توهین آمیز، تهدید کننده، مخرب، مستهجن، خالف دین و مذهب، مسایل جنسی، 

ور  کرامت انسانی ، عفت قلم و عفت کالم باشد،تبعیض طلبی و یا بصورت کل خارج چوکات 
نه به هیچ و جه به نشر رسیده نمی تواند. نویسندۀ که مطلب خود را به نظر خواهی می گذارد 

 (بگیرد.بهتر است خود هم در تبا دل افکارسهم فعاالنه 
ان ن هستم و تو چنحال و باالخره این ماجرا به صفحات تحلیالت هم کشیده شد وپای تعرضات شخصی و من چنی

 هم سرصفحات  عالقمند نبوده اند از متون آن  بی ربط به آنها، میباشی هم خاطر خونندگان را که به مشاجرات
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در گم گردیده اند، مکدر ساخت و مثالً، حیران گشتند که چگونه مأمورین تشکیل معظم و خیریۀ حقوق بشر 
ایی بوده به اصطالح خاص پرچمی های افغان و تودیی ، همه جاسوسان امریک«مؤسسۀ ملل متحد» جهانی یعنی

بودند. یا هللا!  دیده شد که حتی ماهیت و موضوع بعضی از مضامین از استدالل منطقی  «سیا»های ایران، عضو
دوری گرفت که جنبۀ آموزشی و قضاوت سالم در مسائل افغانستان عزیز که اصل و انگیزۀ استعمال و خط خط 

ین پورتال جهانی باشد، برای مطالعۀ مردمی که از واخان تا باال بلوک و اکراین و از شین کردن صفحات سفید ا
، تمایل و ارداتمندی ای برای مطالعات مواد منتشرۀ این دند تا سفید کوه و سیدنی و چهار دهی غوربند و سویدن

لیحضرت اع» مثالَ میخوانند که .است مغلق و نا مفهوم گردیدهنا امید کننده،  گنجینۀ معظم مطبوعاتی افغانی دارند،
در مملکت بسیار ناکام بود،  «سیستم بدر رفت شهری -کانالیزاشن» حتی در ایجاد یک پروژۀ « محمد ظاهر شاه

ادارۀ وی، کودتای  مجموعی حاصل نمایند که به مناسبت ضعف در چنین زمینه ای رامطلب ولی نمیتوانند ادامۀ 
ند سپاهی محدود آنرا روبراه نمودند، ملت افغانستان و مردم را به زیور رژیم چ بدون اشتراک ملت، سرطان که

وابسته به آن، مشرف گردانید و در پیشرفت  جدید و اساسات و خصوصیات دیموکراتیک «جمهوریت»مترقی
 یجادا مهم روژۀ ـآن نهضت، پ« رهبر مدبر»ه مستقیمـــاستثنایی و عام المنفعۀ پنج سالۀ آن دورۀ شگوفان و توج

 ، به پایۀ اکمال و بهره برداری رسید.هم ک ضرورت مبرم مردم شهریمنحیث ، «بدر رفت شهری -کانالیزیشن» 
 

متوجه شدند که با حفظ حقوق آزادانۀ بهر حال، جای شکر است که باالخره اولیای امور این پورتال معظم 
نویسندگان، محققین و مؤرخین در مباحثات ملی ای که خاصیت این وبسایت جهانی است و مطرح نمودن شخصیت 

انحصار شخصی، بلکه با اتکاء به آزادی های مسئول و تاریخ معاصر افغانستان عزیز که حق ملت است، نه با 
ارزشمند فکر و بیان ومراعات عفت واالی قلم و اخالق مطبوعاتی و دوری از حمالت شخصی، مسئولیت پالیسی 
های مطروحۀ خویش را جداً و دقیقاً مراعات نمایند، چنانچه، روز گذ شته چنین اعالمیه ای را منتشر نمودند که 

منع لجام گسیختگی ها، بی بند و باری ها و برقراری عدالت و انصاف در حق دهی و انشا هللا آغازیست برای 
 نویسندگان محترم پورتال:دیگر احترام به 

بدون شک پورتال افغان جرمن آنالین در آزادی بیان و نشر مقاالت دو جناح مختلف در .....)
و بادل افکار و مباحثه میان دجامعۀ افغانی شهیر بوده و هیچ نوع تعصبی را نمی پذیرد مگر که ت

طرف به توهین و بهتان و تعرضات شخصی منتج گردد، در آنصورت تیم پورتال برای حفظ 
آبرو و پالیسی این وبسایت به اساس پالیسی نشراتی اش مجبوراً دست به کار شده عکس العمل 

به اکثریت آراء در حفظ  زیرا ما هم به حیث یک تیم وابسته .....الخ........الزم را نشان میدهد که
 (تیم کاری افغان جرمن آنالین احترام داریم. مکلفیتبا و رعایت پالیسی نشراتی 

عقیده و نظر مراجعین بر کار کرد های آن مؤسسه به نحوی ر همه مؤسسات ممالک مترقی، زمینۀ دریافت د 
و پیشرفت اصول اداره میگردد، بدست  ، الهامفراهم میباشد، تا بشود که انتقادات سازنده را که منبع اصالحات

آورد. گرچه در مورد مسئولیت اعضای محترم پورتال افغان جرمن آنالین، در گذشته بسیار یاد دهانی و شکایت 
صورت گرفته است، ولی ضرر را از هر جای بگیریم منفعت است، مشاهده میگردد که اولیای امور پورتال، 

ی برای خوانندگان شده و قدم های سالمی را درین راه بر میدارند. اینهم تحفه اباالخره به آذان مالی غریب متوجه 
  «:اعالمیۀ ارزشمند حقوق بشر»معزز از منبع 

 و باور داشتن آزادی شامل حق این و است بیان و عقیده آزادی به محق انسانی : هر19مادۀ )

 و اطالعات انتشار و دریافت جستجو، حق مزاحمت بوده، و مداخله تشویش از بدون ایعقیده
 (.سرحدی مجاز است مالحظات بدون ایرسانه هر طریق از افکار

 انۀ بدون تبعیض برای مردم افغانستان، مؤفق باشید.ارم در راه اهداف ملی و خدمت صادقامیدودر پایان قلباً 

 

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

