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 جرمن آنالین سالم تقدیم می نمایم.-خدمت متصدیان محترم پورتال افغان    
جرمن آنالین مستفید -ماه اخیر حدود یک میلیون خواننده از پورتال افغان 16اخیراً اطالع یافتم که در عرض 

شده اند. بدینوسیله این موفقیت بزرگ را برای گردانندگان این پورتال تبریک گفته، کامیابی های بیشتری را برای 
 آنها آرزو می نمایم. 

گذار این پورتال، آقای قیس کبیر در محفلی در شهر کارلسروحه معرفی شده و اینجانب برای اولین بار با بنیان 
از همان آغاز از پشتیبانی خود به او اطمینان داد. گاهگاهی که مضمونی می نوشتم، به کمترین وقت این مضامین 

می شد تا بدون تنگ نظری و سانسور آنالین می شد و موجب خوشیم می گردید. همچنین فرصتهایی برایم داده 
 در بعضی موارد مصاحبه هائی با این پورتال داشته باشم.

جرمن آنالین مطابق بر اساسات نشراتی اش از یک جانب جلو آنهائی را که برای افتراق مردم قلم -پورتال افغان
ر مختلف می زنند و مهر خیانت بر پیشانی دارند، می گیرد. از جانب دگر زمینۀ آنرا فراهم کرده تا نظرات و افکا

نویسندگان درین پورتال در یک فضای دیموکراتیک تالقی نمایند تا در نتیجۀ آن حقایق معلوم و برجسته گردند. 
جرمن آنالین احترام به افکار و باورهای خوانندگان آنست تا -به "نظرخواهی" گذاشتن مقاالت و شیوۀ کار افغان
 رتال بهتر گردد.بدینوسیله نظرات آنها انعکاس یابند و شیوۀ کار پو

این شیوۀ نشراتی امکانات رشد جر و بحثهای آزاد و دیموکراتیک را که جامعه به آن سخت نیاز دارد، مهیا نموده 
و مبارزه ایست بی امان در برابر تنگ نظری، خود مرکزبینی و خود شیفتگی عده ای از هم میهنان ما. ازینرو، 

یعی ست، خصائل برده باری، تحمل نظرات مخالف و همدگر پذیری با وجود افکار مختلف که یک امر کامالً طب
جرمن آنالین محلی گردیده برای تعاطی افکار و تبادل -درین پورتال پرورش می یابند. عالوه برین پورتال افغان

معلومات در بخشهای مختلف حیات اجتماعی، من جمله مباحث تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و غیره. معرفت با 
گان، دستاورد دگر این پورتال است که آثار آنها به مثابۀ گنجینۀ از افکار و معلومات مکتوب شده در اختیار نویسند

همۀ مردم قرار داشته و به سادگی و با کمترین وقت شب و روز قابل دسترس اند. به همین ترتیب "کتاب خانۀ 
 ران قرار می دهد. محبوبه" کتابهای دیجیتال فراوانی را به دسترس محققان و پژوهشگ
جرمن آنالین گام بزرگ دگری در راه حفظ و -با روی دست گرفتن پروژۀ "قاموس کبیر افغانستان" پورتال افغان

اشاعۀ فرهنگ افغانی و دفاع از اصالت زبانی در مقابل تهاجم فرهنگی ایران و معرفی شاخصها اجتماعی و 
گرچه شخصیت های تاریخی و نامدار کشور در پیش گذاشت. 

این اقدام نیک و بزرگ پورتال از جانب عده ای از وطنداران 
ما، گاهی تخریب و زمانی به سخریه گرفته شد، الکن 
گردانندگان این پروژه با احترام به افکار آنها، منتظر مهدی 
موعود و خضر کاذب ننشسته، به کار خود دوام دادند که نتایج 

در آینده به نشر  بخشی از آن به زودی و قسمت های دگر آن
 می رسند.

جرمن آنالین به مثابه کانون علمی و -بدین ترتیب پورتال افغان
تحقیقی و اطالعاتی رشد بیشتر نموده و ازینکه انتقادات و 
نظرات مخالف را با سینۀ باز و امتنان می پذیرد، امکان توسعۀ 

 مزید آن مهیا می باشد.
ین پورتال، برای اینجانب ضمن تشکر از زحمات گردانندگان ا

 آنها موفقیت بیشتر آرزو می نماید.
 با عرض حرمت
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