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پیام تبریکیه به مناسبت تجلیل از بازدید  1000,000نفر در ()AGO
عنوانی هیأت مدیره ،همکاران قلمی و عالقمندان وبسایت افغان جرمن آنالین
جریان کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری سال  2014بود و بنده مقالة را تحت عنوان «اشرف غنی برنده نمی شود اما به یک
صورت» نوشته بودم و در یکی از مراکز نشراتی آنرا به نشر رسانیده بودم .پیشین روز بود و من استراحت بودم که ناگهان از
شماره ناآشنا برایم زنگ آمد و م ن بیدار شدم .گوشی را برداشتم و نیمه خواب و نیمه بیدار ،بلی گفتم .در آنطرف خط آقای قیس
کبیر بود .خود را و مرکز نشارتی افغان جرمن آنالین را به معرفی گرفتند و بعد از آن از من اجازه خواستند تا با تطبیق یک سلسله
ویرایش های ادبی و مسلکی ،مقاله فوق الذکرم را به نشر بسپارند .بنده خیلی خوشنود شدم و موافقت نمودم.
از آنروز به بعد نه تنها که باال تر از  20مقالة دیگرم در این مرکز به نشر رسیده است بل همواره نوشته ها و مقاله های نویسندگان
عزیز را در وبسایت افغان چرمن آنالین مطالعه می نمایم و از آنها مستفید می شوم.
مرکز نشراتی افغان جرمن آنالین برایم الهام بخش بود ،در واقع ب درخواست همکاری برایم افتخار بخشیدند و انگیزه دادند تا
بیشتر و بیشتر و درست تر و زیباتر بنویسم.
پشت کار و زحمات شبانه روزی همکاران ما در
این مرکز باعث شده که همچو من ،ده ها و صدهای
دیگر عالقمند این مرکز گردند .اینکه امروز مطالعه
کنندگان این وبسایت به  1000.000رسیده است،
اجر همان زحمات و صریست که دوستان در سال
های گذشته متقبل شده اند.
من به وجود و مجودیت شما ها و چنین مرکز
نشراتی ملی و مردمی و اکادیمیک خیلی افتخار می
کنم و از تهنای دل پیشرفت و کامیابی خویش را به
همه همکاران عزیز تبریک و تهنیت می گویم.
وعده می سپارم که در آینده هم از طریق سایت
افغان جرمن برای هموطنان می نویسم و کوشش
می نمایم تا داشته ها و تجارب تکادیمیک خود را
به همه هموطنان خویش شریک می سازم.
همچنان تعهد می سپارم که در راستای بهتر شدن و
گسترش هرچه بیشتر این وبسایت و مرکز ،مطابق
به توان انفرادی خود از هیچ نوع همکاری مادی و
معنوی دریغ نمی نمایم.
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