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پیام تبریکیه به مناسبت تجلیل از بازدید  1000,000نفر در ()AGO
امروز ،آنروزی فرا رسید که کونتر یا ماشین حسابکن پورتال افغان جرمن آنالین که در خدمت مردم است،
شماره یک ملیون را نشان میدهد .در این عدد بزرگ اشخاص و افراد معزز و گرانقدری
بعد از یک و نیم سال
ٔ
شده این پورتال دیده و خوانده اند ،دوباره خود به
شاملند که این پورتال را متواتر داخل شده از مطالب نشر ٔ
نوشته پرداخته اند و یا تبصره های تکاملی را خود به نشر رسانیده اند .از طرف دیگرهمکاری معززین
محترمی که متواترافکار و نظریات خود را از قلم در آورده اند به اینجا برای نشر سپرده اند که مورد توجه
مردم قرار گرفته حتی اکثرا جنبه های معلوماتی مفید و دانستنی بوده که با چنین نوشته ها به این پورتال اهمیت
بیشتر بخشیده اند و از جانب دیگر پشت کار یک تعداد همکاران پورتال افغان جرمن آنالین است که بدون با
در نظرداشت وقت راحت و استراحت خویش متواتر در صدد اند که در خدمت مردم باشند ،ذوات محترمات و
محترمینی که واقعا حیرت آور تا یک و دوشب ،بعد از کار هشت ده ساعت در روز ،هر چند با اصطالح
جوانان سره هم نیستند مرا به یاد جوانی ام می اندازند و راستی که قابل تمجید اند .هر اندازه که بگویم کم است،
توصیف شان نشود محترمه صالحه واهب واصل ،محترم قیص کبیر و محترم رحمن غوربندی همه را با اخالق
و پیش آمد ،سلوک و روش خاص شان با همکاران این پورتال که دارند ،همه را به جای اینکه اینان مدیون
دیگران باشند ،همه خود را مدیون اینان میدانند ،که اما در نهادش چیز دیگری نهفته است عبارت از احساس
پاک وطن دوستی و عالقه به کلتور و زبان مردم خود ما است که بیدریغ همه همکاری در فضای بسیار دوستی
باهم این پورتال را پیش میبرند .دلچسپ تر از همه اینکه بعضی ها وقتا و ناوقتا مورد عتاب و سرزنش قرار
میگیرند ،همه در سکایپ یک جاه شده و
همه میخندند و بعضا میگویند که ،برایتان
نگفته بودم که هر روز بوی مشک نصیب
نخواهد بود.
به هر صورت ،من از محترمه صالحه
واهب واصل و محترم قیص کبیر و با قی
همه دست اندرکاران پورتال وزین افغان
جرمن آنالین تشکر میکنم .و این موفقیت
را براین شان از صصمیم قلب مبارک باد
میگویم .این ها هستند که این خدمت را با
زحمات بی حد و حصر آنها خصوصا در
عین زمان که باالی قاموس و تدوین آن
کار مینمایند ،به شکل جدی در پیش گرفته
اند و به هیچ معنی منت گذاری نمی نمایند،
بلکه میدانم که خدمت به مردم مزیت
خاصی دارد .تشکر دوباره از همه

