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شاعر بزرگ قرن چهارم و پنجم  فردوسی منصور بن حسن مشهور بهالقاسم حکیم ابوابر مرد شاهنامه باالیی  سخن با

ند و سالمتی همه جانبه برای محترم جناب ولی احمد نوری که با همت بلو از بارگاه ایزد متعال عمر طویل  هجری

 ،جهانی برای خدمات سیاسی ۀحاین صفوبسایت )آریانا افغانستان آنالین( ساختن همرایی دوستان خود موفق به 

 نمایم. تبریک عرض می ،هموطنان داخل و خارج گردیده انداجتماعی و فرهنگی برای 
 

از خدواند متعال آرزومندم به ما افغان ها راه صلح و اعمال صالح را رهنما    قرار باالیی قرآن کریم  ۀبه پیروی از آی

ی ملت ملی و بین المللی باال که توسط مریضان روانی، را بگیریم یداده تا بتوانیم با صبر و حوصله جلو ظلم و ستم

 . ب به نیم قرن روا داشته شده استافغانستان به انواع مختلف از مدت قری
 

مردمان خود را با هم بافت و  ،این هسیتم تا توسط همچو صفحات انترنتیطمینان دارم که امروز ما قادر بمن کامالٌ ا

هر نقطه نظر بدهیم. مسلم که این وجیبه خواهان بلند بردن سطح دانش چه از نگاهی اخالقی و زاتحاد منطقی انسانی ا

 چه از نگاه درک و فهم بافت های مشخص یک اجتماع چه در سطح ملی، منطقوی و در نهایت جهانی میباشد.

ت از ما که بی نهایت قوی اس افغانستان باید توسط فرهنگ منطقۀ و بین المللی را در دروغگویان و فریبکاران ملی  

 این است هنر نه اینکه با کشتن همنوع خود.  میدان حکومت توسط همچو صفحات و روشنگری بیرون نمود. 
 

نه  از آن استفاده اعظمی شود رفتهمچو صفحات انترنتی باید غرض بهبود شرایط فعلی در افغانستان و راه  بیرون 

 .باشد وهین و تحقیر و مشاجره های بی فایدهاینکه مانند صفحات انترنتی دیگر مشغول ت

ادن دبدست هم دست ه ببا تقد به این هستم که این صفحه جهانی عبا اطمینان کامل باید به عرض برسانم که بنده م

 و من هللا توفیق             شود.بت دهنده خوب برای آینده کشور حرکقوۀ  می تواند یک ء هللاشا انهمکاران آن 
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