
  

 

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

 یک میلیون بیننده : مدرکی بر ادای رسالت
 

 
 

استوار است" می شناسندش، این قاعدۀ نسبی در مورد پورتال قاعدۀ نسبیی وجود دارد که به نام "اصل کیفیت بر کمیت 
افغان جرمن مصداق دارد، یعنی کیفیت مطلوب نشرات افغان جرمن آنالین مسبب آن بوده است تا یک میلیون بیننده 
را به سوی خود فرا خواند؛ این کیفیت نشرات چه می تواند بود؟ رعایت نیاز های ملی و سرتاسری تمام اتباع 

روندان کشور، مشخص کردن خطوط اساسی منافع و ممیزات ملی کشور ما، در خط اول نیاز ها و خواسته های وشه
حیاتی اقشار آسیب پذیر و مستضعف وطن ما، روشنگری جدی و بی امان مخاطبان، محترم شمردن ایده های افراد 

ریم خصوصی افراد، توجه به کیفیت در مسایل عمومی، رعایت آداب نشراتی و حقوق نویسندگان و عدم تعرض بر ح
نشرات و مضامین، جلو گیری از مباحث و جر و بحث های غیر مفید، ممانعت از نشر نوشته ها و مواد مخرش بر 
گروه های متنوع مردم شریف سرزمین ما، جلو گیری از برتری جویی های بعضی از تمایالت، نشر مطالب مفید 

ماعی، اقتصادی،  نشر اخبار تازه و مهم و... این ها کیفیت های اند که این تأریخی، سیاسی، فرهنگی، علمی،  اجت
 کمیت یک میلیون بیننده  را رویهم کرده اند. می بینیم که کمیت و کیفیت هم بی مناسبت نیستند.

پورتال افغان جرمن این همه نشرات را در 
کمال غیر وابستگی و بی طرفی به اجرا گذاشته 

داری و عمومی بودن است، این غیر جانب
پورتال افغان جرمن آنالین نیز یکی از انگیزه 

 های کشش بیننده ها به سویش بوده است.
این رسانه توانسته است با تجارب نشراتیی که 
طی این مدت جمع کرده است، جایگاه محکمی 
در میان رسانه های انترنتی برون مرزی 
کشور ما داشته باشد. جایگاه با منزلت یک 

 ۀ قابل اعتماد و راسخ.رسان
 

توقع میرود که پورتال افغان جرمن آنالین در 
روز ها، ماه ها و سال های پیش رو، همچنان 

یر، همگانی، ملی و روشنگرانه به در راه تدب
پش و  رسالت خود  مطلوبتر و درخشانتر  ت

 ادامه دهد.
این موفقیت رسانۀ افغان جرمن آنالین، محلی 

 ارد.برای مرحبا و تهنیت د
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