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 عرض تبریک همراه با دعای خیر دوام وبسایت ملی 

 «آنالین افغانستان آریانا»
 در مسیِر وطن خواهانه و صادقانۀ آن.

                  
 وآسایش فاهر وطن، معنوی افتخاراتِ  وبقای« اعتبار» پرستیژ حفظِ  درراه تبلیغاتی ُمـَؤثر خدمتِ  است باشکوه چه واقعا  

 از خود و» آز و حرص پامالِ  که سالهاست پـُربار کشوری و صالح فرهنگِ مجدد شگوفایی و وطن مظلومِ  مردمِ 

  است. شده «بیگانه

 درِد دلِ »انتشار مجلٔه  مصروفِ  سخت که پیش چندسال

د کر توصیه من به ومنوِرما خواهرشریف یک بودم، «افغان

 های درنوشته روحیه ایکه و َروش با – است خوب چه که

 جرمن افغان» پورتالِ  با - شود می احساس و دیده شما

 درتماس کی با: پرسیدم .نمایید قلمی همکاری «آنالین

 و شب که ما وطنخواهِ  دانشمندانِ  از یکی: »گفتند... شوم؟

 متزح پورتال این نشراتی سویهٔ  بهبود معرفی ودر راه  روز

شما  ".... وی. هستند «نوری احمد ولی جنابِ » کشند، می

من  ولی است، شناخته درددل مجلهٔ  ازطریقِ  تاحد زیادی را

 آن«. بشناسند« تر و عمیق تر پخته» شما را می کوشم

  هستند.« نظام ماللی» محترمه همین ما، خواهرمنورِ 

 واقعا   آنالین جرمن افغان پورتالِ  تبلیغاتِ  و نشرات درساحهٔ  نوری آغای جناب «ومعنوی مادی» شباروزی خدماتِ 

 نِ همکارا داشتند سعی طرف ازیک صاحب نوری»: کردیم می احساس و دیدیم می که بالخاصه است، نشدنی فراموش

 ینشرات پالیسی مطابقِ  زیاد، تاحدِ  و مؤدبانه وارده، های نوشته دیگر، از سوی و نگهدارند راضی ـ را پورتال قلمی

 «.بودند شان خودِ  هم آن موجدِ  که پالیسی ای... باشد پورتال

 جناب  و صادقانۀخاِص  نگری روشن با نیز، «آنالین افغانستان آریانا» نوبنیادِ  که وبسایت هستیم متیقن تفصیل، این با

ه ب اند، اندوخته هم کافی تجربهٔ  ساحه درین و نویسندگان وطن پرست که صاحب و همکاری متداوم خبرگان نوری

 شد. خواهد دل ها محبوبِ  زودی
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