
  

 

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

 خـُلق خوب خلق را شکار کند  

 

افغان جرمن همراهی با پورتال وزین  تا کنون افتخار همکاری و 2008از مدت ده سال به این طرف یعنی از سال 

 را  عهده دار می باشم.  آنالین

فونی افتخار بخشید تا با ایشان همکاری کنم  با یلیول پورتال مرا تؤاب  انجنیر قیس کبیر  متصدی و مسروزیکه جن

ول آن  ؤت پورتال مبتنی با خواست مدیر مسمن  فقط شناخت از مسیر حرک رائطوطی این همکاری  را پذیرفتم  ششر

دانستن آن که  وضعیت بودوجه مرا بخود جلب کرد  صحبت ما  دوام داشت، چیزیکه درین صحبت ت چند روزتا  بود  و

 می پردازم.   ها در  ذیل به آن  خالی از دلچسپی نخواهد بود.برای خوانندگان ملی گرا  

از آغاز  در  افغان جرمن آنالین

کشمکش نظرات مختلفه مانند 

خاص  مثال ً  یک  عالقمندان

مورد نظر )یا یک شاه   صدراعظم و

با تعدادی از  افراد یا  و  (یک عضو

و اخوانی در گیر بود که احزاب چپی  

لیقه های خود  یک سایت را  به س هر

 می خواست بکشاند. 

بسایت آنچه که  در روند کاری این و

جلب کرد بیشتر خود ه عالقه مرا ب

قیس کبیر  مدیر  انجنیر نظرات جناب 

این رسانه بود که  با  جوان  ول ؤمس

زمینۀ اجتماعی، سیاسی و دید فراخ در 

، ویب سایت  را  به آئینه فرهنگی

حقیقت نمای از جامعه  بسوی  ثبات 

خبیر با  جوانملی  می کشاند. این 

قابل به بزرگان نظرداشت احترام  مت

سایت را  در فضای  بقلم میخواست  و

باهمی بر موازین نشرات  دوستی و

قرار دهد،  بین المللی معیاری  سلیم  و

)بخاطر  ان ضوابط را بر روابط همچن

نسخه  رجحان دهد و( جامعهاکثریت 

 کند.  ردم را دوامباشد که درد 

 مسعود فارانی
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یا سلیقگی  در حال گذر دادن بود.    حزبی ایزمی راط  محدوده های صل ـُ بسایت را از پ و مصممموصوف با ارادۀ 

به فراموشی  یت  پذیری خود را در برابر جامعهولؤدر محدوده خاص اصل مسکه  بقول  خودش میدانست  که  هر رسانۀ 

جامعه نمی تواند قابل قبول  زندبسپارد و خواسته های فکری انحصار شده یک قطبی را  زیر نام خواسته های ملت  جا ب

 نیکارمغانی  جز ویرانی  وتباهیدرین چهار دهه  چیزیکه   ،تفکر خود را  بر جامعه تحمیل نمایند  کهبخصوص  باشد.

اعتبار جامعه را   نشراتدانست که چنین  نوع  وی از چنین روند سخت بیزار بود  و می برای جامعه  در قبال نداشت.

  . نمی تواند هدرککسب 

پرنسیب  شناسی ومحصول پرنسیب  ، به یقیندیدار کننده داشته باشد ر  وئلیون زایماه  یک م 15ورتال که در پس پ

خبیر این رسانه آرزو داشت  جوان ملی اوست. یعنی مدیر  قضایای جامعه  در صداقت وطندوستینسبت به  پورتالپذیری 

 د.گردهرچه روشن تر در عمل خدمتگار جامعه 

ورد که  زایرین  ونویسندگان میان آه ، جهان بینی را در اداره و مدریت پورتال بموصوف دید آزاد با  وسعت اندیشه ملی

وسعت دیالوگ نظرات .  شمارنداجتماع میتوانستند برای خود سهمی ازین خوان گسترده بردارند و پورتال را از آن خود ب

 .قرار گرفترین پسند اگثریت خوانندگان و زائ که موردای شد  آئینه  مختلفه در پورتال

درد  زیرا  میدانست که با فراموش کردنآگاهانه حذر می کرد   ، اشخاصپورتال از تکروی و تـُرکتازی رهبری   

ی خواست برحق  اجتماع  جوابگو چ نشریۀهیط حاضر، ئصوص در شراچرخیدن به خ اجتماع  بر محور خاص  قطبی

امعه کتمان هرکسی که  حقایق  را  از انظار  ج .نخواهد شد و  چنین  نشرات نمی توانست مورد پسند جامعه قرار گیرد

 کند ، بدون شک از طرف اکثریت جامعه پذیرفتنی نیست.  

فقیت بیشتر این وسبب م  .خـُلق خوب خلق را شکار کندپورتال  به قول معروف: رهبری اخالصمندی توأم با صداقت  

 .افغان جرمن آنالینبه امید هرچه بیشتر رسانه ها در سطح  رسانه  در اجتماع افغانی گردید. 

 باشند.   سرفراز تبریک عرض میکنم ، همیشه کامگار وصمیمانه مام تیم کاری  برحال این پورتال مؤفقیت پورتال را به ت

 


