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 ،پورتال جهان نمای افغان جرمن آنالین محترم  دست اندرکاران عرایضی خدمت
 

 عآواق .دیدهم اقدام ورزی شتۀ پورتالال گذسالدی، به نشر گزارش فعالیت های خوشحالم که در آغاز سال نو می
مفصالً ارزیابی و تشریح گردیده است که ازین  ،از هر نگاهی راپور این یکسال بصورت جامع باید گفت که

قابل قدر و احترام بلیغ میباشد.  در هر قسمتی اعضای کاری و هیئت مدیرۀ پورتال بیدریغ جهت روش و زحمات
 به مردم افغانستان و رهنمونی نسل های بی ریا در راه خدمت خداوند به همۀ شما خیر و مؤفقیت های بیشتری

 فرماید. ءاعطا آن، امروز و فردای
ت، پورتال ارائه گردیده اسگوناگون در  مطبوعاتی و محتویات نشرات ۀی مختلفعالیت هالستی که از فزمینۀ در 

 عرایضی تقدیم مینمایم:
 

دث او حضور واقعات و حوموجودیت و دفاع از منافع ملی،  البته در نشر رویداد ها و مسائل سیاسی، اجتماعی
پورتال  مانندو جهانی غیر وابسته  وسیع با فعالیت منظم باشد، ولی در یک وبسایتشامل  «میتواند»تاریخی هم 

 در بود که سطر علیحده ای هم می یکه تاز افغان جرمن آنالین که جنبۀ ملی و مردمی آن آشکار است، شایسته
و مستند تاریخی  دفاع از رویداد ها و حوادث مبرهن بانی ویبرای پشت ،ملی خدمات آن گزارش و لست
 اضافه میگردید. «تاریخ ساز باستانی سرزمین»این

نه تنها باعث  همان آغاز نشرات دری و پشتو،از آنالین عمالً  درین جای شکی نیست که پورتال افغان جرمن 
و دست آورد های  آثارنشر  با و تاریخی، وطن در عرصه های مختلفۀ زمانی نامدارسابقه و با  معرفی مؤرخین

اخل د امروز را هم از و تاریخ دانان ققینمح و همکاری با اعتماد افتخار جذب گردیده است، بلکه بدون تردید آنان
 نالوژیتک آور یرات شگفتیاقصی نقاط جهان مهاجرت داشته است. در حالیکه ارتباطات مطبوعاتی و تغ مملکت و

و افتخارات  ، رویداد هاتحقیقاتی و علمی که به نوامیس ملی ملت افغان درچنین یک امر مهم آموزشی، سریع
رصه را درین ع زمینۀ همبستگی نا گسستنی دارد،مراحل مختلفۀ اعصار و قرون تاریخ افغانستان عزیز پیوند 

است که پورتال افغان جرمن آنالین همچنان تعداد زیادی از خبرگان و خوشی جای  ،ساخته استمیسر  کامالً 
معاصر را برای افشاء گری و آموزش هرچه بیشتر جریانات تاریخ کشور  افغانستان دوست و مؤرخین محققین

ه بینیم ک حمایه و تقدیر مینماید. درین زمینه طور مثال می ،حوادث و رویداد های حقیقی وطنحمایه و دفاع از و 
نویسنده و محقق افغان داکتر سید عبدهللا کاظم از ایالت کلیفورنیای  محترم اعظم سیستانی از سویدن، مؤرخ و محقق

 دیگری با سعیمحقق وطن پرست ده ها  گتن وامریکا، شاعر و محقق خبره، جناب باری جهانی از منطقۀ واشن
 ،بعضاً مشترکاً  واقعی وطنداد های بر حوادث و روی با افشاء گری و استناد اخالق مطبوعاتی مراعات بلیغ و

و  نقض ا مبارزه بر علیهملی در این مقطع حساس تاریخ کشور ما همان انگیرۀ ترینبزرگ جد و جهد مینمایند.
 عده ای مادی صورت گرفته اند و منافع گروهی یا است که بدون شک در وطن ماواقعاتی تحریف حقایق و 

، فغانستانا واقعی رویداد هایآن  چگونگی و دقیقاً شستسوی مغزی را در مورداسباب مغالطه  وابسته به غیر،
 د.نسبب میگردموجوده  عصر و زمانحتی در 

 

یب هللا حب»یعنی اخیراً مجلسی در شهر لندن برای بزرگداشت از یکی از وابستگان بی فرهنگ و زبون استعمار
با سوابق رهزنی و با قتل وقتال، چپاولگری و تجاوز بر بدون تردید صفحات تاریخ  برگزار شد که «کلکانی

مدت نه ماه چادر سیاه و خونینی بر کشور ما و خصوصاً مردم بی دفاع و شریف کابل  که در ناموس هموطنان
مرده میشود، م در ممالک متمدن، حق شبا در نظر داشت آزادی های فردی آنه دایر کردن مجلس. البته پخش نمود

 بر آثار ذیقیمت شهود عینی ءو به اتکا تاریخآشکارای  های واقعیتاز حمایه و  د، برای دفاعولی طوریکه دیده ش
که  «الم محمد غبار و محی الدین انیس، غمال فیض محمد کاتب هزاره»ن محترمانچو ،ن عصر تاریکآ ای

با  مسئوالنه و افغان قلمبدستان محققین وامروز  د،نشمرده میشوزمان خویش  خبرگان و تاریخ نویسان معتبر
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 مجموعه ایدر ، عصر تاریکآن واقعات مبرهن  و نشر به حمایه شان، با نشر آثار و مقاالت وجدان بیدار
 سهم گرفته اند.  مسئوالنه آندوره واقعی و آموزش تاریخآگاهی  برایافشاگرانه 

اییم در حقیقت سهمی است که پورتال افغان جرمن آنالین در تدریس نم آنچه را هر روز درین زمینه مطالعه می
ح رویداد های دورۀ خونین و تاریک و افشاء صفحات تاریخ افغانستان عزیز بر عهده دارد، مخصوصاً که با شر

های سیاسی و اجتماعی پیشرفت و  نو آوری ها، «امانی»مقایسۀ آن با عصر فرخندۀ  ،«حبیب هللا کلکانی»
ای دقیقاً صورت میگیرد که خصوصیات و حاالت هردو دورۀ تاریخ وطن را بر ،فرخنده هم صرع گیر آنمچش

 ند. عموماً افغان جرمن آنالین در چنین مباحثات ملی که جنبۀ افشاگرانه و تحقیقیخوانندگان پورتال میسر میگردا
مقالۀ اول که متعلق به  مثالً  مربوطه با نشر یکی از مضامینو  «نظر سنجی»داشته باشد، موضوع را در ستون 

، میگذارد تا هموطنان صاحب صالحیت، بتوانند معلومات و غان محترم اعظم سیستانی باشدؤرخ افمحقق و م
 با خوانندگان این پورتال وسیع جهانی شریک بسازند.در زمینه  شان را مستند و اظهارات شهود عینی داشته های

 خواهد گردید.هم  ادل افکار محققین و مؤرخین افغانباعث تب نین روشیچ
 

با ترویج و افشای  ، مؤفق بوده وملی تان در ساحاتی که ذکر نموده ایدمردمی و متداوم  امیدوارم در فعالیت های
ا ب ، رسالت تان را حایز اهمیت فراوانی می باشد که در شرائط حساس امروزی حقایق تاریخی افغانستان عزیز

 السابق حفظ نمایید. فیکما ،انافغ و مستحق ع علیای ملت مظلوممنافنظرداشت در 
 

  با تقدیم احترامات.
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