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 سالم! پورتال افغان جرمن آنالین  عالقمندان گرامی
من تا امروز متیقن نبودم و تا این حد عمیق متوجه نشده بودم که خدمات ما در پورتال افغان جرمن آنالین، دارای 

ما. البته اهمیت این موضوع را بعد از ابتکار خانم وهاب واصل  ارزشی هم بوده در برابر وطن و وطنداران
درین غربت سرا به  افغان جرمن آنالین کردم و دانستم که همکار گرامی ما و پیام های پر از احساس شما درک

همچون مرهمی )ولو بسیار ناچیز( روی زخمهای وطن بوده و آواز خاموش هموطنان   توانا  همت قلمداران
ستمدیدۀ ما را به گوش انسان های با احساس رسانیده است. همچنان آشنائی ما با طیف از خبرگان کشور، که الحمد 

این بزرگان با اندیشه های سازندۀ   داهیانۀ آنها پورتال به چنین توفیقی نائل آمده است.  حمایه و رهنمائیبه   هللا
شان آرزوی نهائی را که افغانستان فارغ از جنگ، افغانستان آباد، سربلند و خود کفاء را آرزو دارند، توانسته اند 

سازند و خود آرزو های نشسته در   ح و صفا و امنیتمکان گردهمائی غیر حضوری تشنۀ صل  این کلبۀ مجازی را
    بند شان را با زبان قلم با هموطنان شان شریک سازند.

از  میباشند؛ وبسایت بازوان این افغانی نقاط مختلف جهان، توان و در جوامع  همکاران قلمي افغان جرمن آنالین
خود  و هنری تأریخی، تخنیکی، اجتماعی، کلتوری علمی، ادبی، سیاسی، همهٔ انها جهان سپاس که با نوشته های

غناء بخشیده، سرمایه های آموزشی ملی شان را زیر چتر پورتال  افغان جرمن را و کتابخانۀ صفحات و آرشیف
به مشکل در شبکه های دیگر انترنتی   خود شان به امانت گذاشته اند، تا باشد که نسل های آینده از حقایقی که

   ت آورده و از آن بهره برداری نمایند.دستیاب است؛ بدس
افغانی  از پربیننده  ترین وبسایت های جای مسرت فراوان است که این وبسایت یکی و تیم کاری ما برای من

دالیل پروفایل های مربوطه  ،باشد. دلیل آن  در قدم  اول  در پروفایل این وبسایت نهفته است. برای روشن شدن می
  :را تشریح می کنیم

سرزمین ستمدیدۀ ما از   داشتن جهت جلوگیری از قربان شدن افغانستان و بودن افغان اتکاء به استقامت هویت -1
  چنگال بیگانگان و گروه های ذیربط.

  و مذهب. قومیت ،جنیست تبعیض حق مساوی انسانها بدون مراعات -2
)اقدامت عملی، یعنی به وجود  بیگانگان. ادبیتهاجم فرهنگی و  رهائی زبان دری از جهت تالش سعی و  -3

  آوردن "قاموس کبیر افغانستان" که ان شاء هللا به زودی در دسترس افغانان قرار خواهد گرفت...(
  .صورت میگیرد دو زبان رسمی افغانستان است که بدون تبعض ازین زبانها برای جامعه نشرات – 4
بدون  ،راه اعتالی کشور وابسته به جامعه در مختلفاندیشه های  گسترش، توسعه و انعکاس – 5

  در فضای دیموکراتیک و بدون قید و شرط. ِملی مشخص  با یک دید وسیع احزاب و ها ایزم
طوری که اکثریت خوانندگان و نویسندگان پورتال شاهد دوبار انشعاب افغان جرمن آنالین بوده اند و شاید هم  - 6

بزرگان ما گفته   ند که این وبسایت بعد از این انشعابات ملغی خواهد شد. اما؛ برعکسبه این عقیده وادار شده باش
ما هم به این عقیده بوده و « آنچه برای ما رخ میدهد بخیر ماست»و « باالی هر دستی دست قوی تر است» اند

غییراتی مثبتی رخ داد، هستیم و نتیجه را هم آشکارا مشاهده کردیم که بعد از هر دو انشعاب، در فضای پورتال ت
گسترش یافته و چهره های جدید عرض اندام نموده اند و این تغییرات  محدودیت ها کمتر شد، فضای دیموکراتیک

خود در حقیقت ناآگاهانه سبب یک نوآوری و فضاء و هوای باز تر در وبسایت گردیده است. بدون شک هر قدر 
   ب ازدحام و تراکم بیشتر مردم میگردد.هوا و فضا آرامش بخش تر و آزاد تر باشد، سب

طوریکه قبالً هم من و همکاران دیگرم به این نکته اشاراتی داشته ایم میخواهم یکبار دیگر اعالم کنم که دروازۀ 
پورتال افغان جرمن آنالین به روی هموطنان ما همیشه باز بوده و باز باقی میماند. خصوصاً برای آنعده خواهران 

که زمانی همکاران قلمی افغان جرمن آنالین بوده اند و مدتیست نسبت دالیل خاص خود شان به این و برادرانی 
 رایبهمکاری ادامه داده نتوانسته اند. این مکان مجازی خانۀ مشترک همه افغان هاست. افغان های که دل شان 
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وطن و مردم و ملت شان میتپد و میسوزد. پورتال افغان جرمن آنالین مالکیت شخصی هیچ کسی نیست و هیچ 
شخصی به شمول خودم هم نمی تواند این ادعاء را داشته باشد. تیم کاری این فضای مجازی و دیموکراتیک فقط 

باشد. اینجانب منحیث یکی از  همیشه کوشیده یک وسیلۀ ارتباطی بین هموطنانش در داخل و خارج از کشور
را تأیید نموده  احسان هللا مایار متصدیان این پورتال گفته های همکار بسیار گرامی و دوست سابقه دار ما جناب

احترام میگزارم و به نحوۀ فکر و اندیشۀ شان آفرین میگویم. ایشان در پیام تبریکیۀ شان به پورتال افغان جرمن 
  همی اشاره نموده میفرمایند:آنالین به نکتۀ بسیار م

 
  !افغان جرمن آنالین محترم کار گردانان وبسایت به هیئت"

ما در آن  عمیق نموده و آرزوی ما، افغانستان ما و وطنداران ما سپری عزیز ها در جهان نو دور از میهن سال
مردم ما دل بسوزاند و  به حال که شنونده ای رسانیم ما را به جایی نوایان بی نهفته بوده و است تا صدای

و  نیست اطلس جهانی تا از روی میرود آن و بیم از چهل سال در آتش نفاق غرق گردیده وطن ما که بیش برای
نموده،  را پیش کند که دست وحدت و برادری می زمان ایجاب برهۀ این در .نماید یافت در نابودش کنند، راه حلی

راه و روش خود  -ما از هر دوی این لوای مردود شمرده و زیر از تو، را از من و این این تفریق و این
افغانستان که  دشمنان .شویم خود مصدر خدمتی نوای وطن و رفاه مردم بی آبادی  نموده برای تعیین

عده مزدور صفتان که  یک دارند و با ما در پیش  زمین دعوای در واقعیت با ما میکنند، همسایگی ادعای
دهند سخت در تالش اند تا در  نامند و شعار می دن را دارند و خود را "افغانستانی" میننگ "افغان" بو حتی

متذلل نبوده و  آنها بایست ما علیۀ هم بپاشانند. مبازرۀ از "وحدت ملی" ما خدشه وارد آورند و و بیناد ریشۀ
  "در آن وارد نگردد سکتۀ

 
و خودکامگی ها به وحدت   شیدگی های بی اساس، لجاجت هابلی! این جهان فانی به پولی هم نمی ارزد، بیائید با ک

و همدستی و یکپارچگی خود لطمه نزنیم و برای به کرسی نشاندن اندیشه ها و افکار خود دیگران را مجبور به 
قبول آن نسازیم و زمینۀ مداخله های مغرضانه را برای دشمنان وطن و مردم خود مهیا نسازیم. چهار دهه را مردم 

ط آلۀ دست دیگران شدند و مورد استفاده قرار گرفتند و بیگانگان از موقع با تمام قدرت شان بهره بردند. هیچ ما فق
گذشته ایم و باز هم آغوش خویش را با اخالص و  ،انسان خالی از اشتباه نیست. ما هم نیستیم. ما از هرآنچه گذشت

  صدق تمام به روی همه باز نگهداشته ایم. قدم هر هموطن را بر سر مژگان خوش آمدید خواهیم گفت.
در اخیر منحیث یکی از متصدیان این پورتال میخواهم بدین وسیله از تمام اعضای تیم کاری ما صمیمانه و قلباً 

وجود زندگی و کار و بار شخصی شان، روزانه به ساعت ها وقت گرانبهای شان را بطور  سپاسگزاری نمایم که با
رایگان و افتخاری صرف کار نشر، و مسایل تخنیکی این وبسایت نموده و به شکلی میخواهند مصدر خدمتی به 

   وطن و هموطنان شان گردند.
داً خدمت همه نویسندگان، هواخواهان، همچنان میخواهم از همین طریق اول خدمت همکاران تیم کاری و بع

مناسبت این رقم بزرگ بازدید  عالقمندان و خوانندگان این وبسایت خدمتگذار ملت و مردم افغانستان تبریکاتم را به
ها که از برکت حضور مجازی خود شان رقم زده شده است تشکر نموده، آرزو کنم که این وحدت و همدلی ما در 

 یشتر ازین پررنگ، مستحکم و پر اعتماد باشد.آینده ها هم بهتر و ب
 

 کار فرهنگي افغان جرمن آنالین به طور علمي
 ادامه دارد و به همکاري قلم به دستان دانشمند

 ،آن غني تجارب و آرشیف
 شد.خواهد غني تر 
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