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 انجمن فرهنگ افغانستان

 انشارات بامیان

 فرانسه  - شهر لیموژ
 

 

 طلوع ستارۀ )آریانا افغانستان آنالین(

 فرهنگی مبارک باشددر آسمان رسانه های انترنتی به همه افغان های 

م( وبسایت جدیدی در عالم مطبوعات مجازی افغانستان عزیز در خارج از 2015در این روز های اخیر )دوم نومبر 

کشور به همت واال و پشت کار جناب محترم ولی احمد نوری نویسنده و قلم بدست فرهیختۀ 

افتخار جاپ آنها را « انجمن فرهنگ افغانستان»( که 1افغان صاحب آثار گران بهایی )

 ( 2داشته است)

 

ایجاد این وبسایت جدید را که چشم و دل افغان های آرزومند سعادت افغانستان را 

)عاشق افغانستان( که بنیانگذار آن خاصتاً به جناب محترم ولی احمد نوری روشن نموده 

 .کنیممی باشند صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می 
 

آزادی، دیموکراسی و وحدت ملی افغانستان مصدر خدمات ارزنده  که دارند در راه ایاهداف عالی  امیدوارم با

 گردند.

که جناب ایشان در راه وحدت ملی زحمات زیادی کشیده اند، چنانچه با نوشتن کتاب هائی که  از همه اولتر باید گفت 

 «ان اقوامافغانستان گلست» یکی بنام  داشته استیان[( افتخار چاپ و نشر آنرا )انجمن فرهنگ افغآنستان ]انتشارات بام

                                                           

 ص 235م( در 2003هـ ش )اکتوبر 1382میزان  –)شیون کابلی( شاعر شیوا بیان افغانستان سردار محمد رحیم ضیایی  -اول  -1
 «انجنیر خلیل هللا معروفی»صفحه، تقریز از  460م( در 2006هـ ش )نومبر  1385)گنجینۀ نام های افغانستان(  -دوم 
 «انجنیر خلیل هللا معروفی»صفحه، با مقدمه ای از 420م( در 2008هـ ش )بهار 1389)افغانستان گلستان اقوام( بهار  -سوم 

 170م( در 2010هـ ش ) 1389 -افغانستان( به قلم سردار محمد رحیم ضیایی تدوین و اهتمام: ولی احمد نوری  )صفحاتی از تأریخ -چهارم 
 صفحه
 صفحه 256م در 2002هـ ش )می  1381ثور   -)شیون آوارگان( مجموعۀ اشعار )مهاجر افغان( به اهتمام ولی احمد نوری  –پنجم 

 
 (cutureafghane@gmail.com) است و مقر آن در شهر لیموژ فرانسه می شد.انجمن فرهنگ افغانستان  -انتشارات بامیان  -2
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لکه فقط ب ایماقهزاره، نه تاجک، نه ازبک و نه ایشان نه پشتون اند، نه که  که با نشر این اثر  ثابت نموده اند میباشد

 . افغان اند و افغانستان را برای افغان می خواهند

ی خویش گت گفته و با همکاری فرهنگی آمادافغانستان آنالین را به ایشان تبریک و تهنی بار دیگر ویب سایت آریانا

 را ابراز می دارم.

 

 پایان
 

 عارف عزیز گذرگاه
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