
  

 

  (AGOنفر در ) 1000,000پیام تبریکیه به مناسبت تجلیل از بازدید 

 

یا شنیداری(موقوته وغیر موقوته، عامل بس مهم در اطالع رسانی و آگاهی دادن رسانه های جعمی)نوشتاری،گفتاری 

وبیدارکردن عقول وشعور انسانها بشمار میروند و درکشورهای غربی که از نعمت آزادی بیان بیشتری برخوردارند، 

سی و رویکار مطبوعات ورسانه های جمعی، نبض سیاست را دردست خود دارند و در برجسته ساختن نخبه گان سیا

آوردن شخصیت های مطرح جامعه در رأس قدرت ویا عقب زدن از قدرت سیاسی نقش مؤثر وقابل درکی را بازی 

 میکنند.

با انقالب اطالعاتی درجهان وبه میان آمدن انترنت وایجاد رسانه های برقی چون ویب سایتها،فیسبوک،  21از اوایل قرن 

ه دهکده کوچکی مبدل شده که انسانها میتوانند در هردقیقه وحتی در هرثانیه ،از تویتر ،تلگرام ویوتیوب وغیره، جهان ب

حوادث و رخدادهای سیاسی وعلمی واقتصادی ونظامی در اقصی نقاط جهان وتبادل نظریات مختلف وحتی تصامیم مهم  

 مطلع گردند.

پیده دم طلوع انترنت درآسمان مطبوعات در چنین فضای مجازی واطالعات همگانی، پورتال افغان جرمن آنالین  نیز ازس

واطالعات،از سوی جوان وطن دوست وپرتالش آقای انجنیر قیس کبیر با مشی ملیگرایانه  در کشور آلمان راه اندازی 

شد و با نشرمقاالت مهم علمی وتاریخی واجتماعی وسیاسی وادبی پروزن وبا محتوا، بتدریج توجه وعالقمندی اندیشمندان 

ن بیشماری را بخود جلب وصاحب نظرا

کرده رفت. چنانکه امروز خوشبختانه از 

میان آنهمه سایتها و وبالگها و پورتال 

نماهای افغانی درخارج از کشور، اینقدر 

محبوبیت حاصل کرده است که برویت 

ماه اخیر یک 14کونتر پورتال،  در ظرف 

میلیون نفر افغان  آنرا بازکرده و 

 مند شده اند.  ازمحتویات  نشرات آن بهره

بنده به عنوان یکی از همکاران این پورتال 

محبوب ،این موفقیت را به موسس 

وگرداننده آن آقای انجنیر قیس کبیروهمکار 

نزدیک شان ، خانم صالحه جان واهب 

،آقای سیدرحمن غوربندی،خانم قمرجان 

یلداکرزی، آقای مسعود فارانی، آقای استاد 

می وعلمی آصف بهاند،ودیگر همکاران قل

تبریک گفته پیروزی بیشتر شان را در راه  

 روشنگری به مردم افغانستان خواهانم.

 . با احترام

 کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی                                           
 

09-03-2018 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/%20azam_sistani_1000000_ago.pdf

