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 تبریک همراه با دعای خیر عرض
  

 «آریانا افغانستان آنالین» به مناسبت اولین سالگرد وبسایت وزین
 

 خواهانه و صادقانه  آن وطن مسیر در
 

** ** * 

 بقای افتخارات معنوی وطن، رفاه و راه حفظ پرستیژ )اعتبار( و تبلیغاتی در مؤثرشکوه است خدمت  چه با واقعا  

 از»حرص و آز  پامالهاست  کشوری که سالر مجدد فرهنگ صالح و پـُربا شگوفاییآسایش مردم مظلوم وطن و 

 .شده است« و بیگانه خود

ما به من توصیه  منور شریف و بودم، یک خواهر« دل افغان درد» مجله   سال پیش که سخت مصروف انتشار چند

افغان جرمن »با پورتال  -نوشته های شما دیده و احساس می شود  با روش و روحیه  که در –که چه خوب است  کرد

 .همکاری قلمی نمایید« آنالین

 راه بهبود سویه  نشراتی ما که شب و روز در خواه یکی از دانشمندان وطن» تماس شوم؟... گفتند:  پرسیدم: با کی در

دل می  مجله  درد قطری حدی از را تا وی شما هستند. « جناب ولی احمد نوری»این پورتال زحمت می کشند، 

بودند « ماللی نظام»منور ما، همین محترمه  آن خواهر «...پخته تر[ بشناسندرا ] شناخته است، ولی من کوشیدم شما

ساحه  نشرات و تبلیغات پورتال افغان  وری درولی احمد نای قمعنوی( جناب آ شباروزی )مادی وخدمات . و هستند

یک طرف  فراموش نشدنی است، بالخاصه که می دیدیم و احساس می کردیم: نوری صاحب از جرمن آنالین واقعا  
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حد زیاد،  ارده، مؤدبانه و تاسوی دیگر، نوشته های و سعی داشتند همکاران قلمی پورتال را ـ راضی نگهدارند و از

 .پالیسی نشراتی پورتال باشد... پالیسی که موجد آن هم خود شان بودند قمطاب

ناب نوری ج نیز، با روشن نگری خاص« آریانا افغانستان آنالین»بنیاد  نو وبسایتبا این تفصیل، متیقن هستیم که 

 سراج وهاج .ها خواهد شد محبوب دلزودی ه صاحب که درین ساحه تجربه  کافی هم اندوخته اند، ب

 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول مجلۀ )درد دل افغان(
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