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این  کهمی نمایم  ءاستدعا به همه مبارک باد. آغاز شد.میالدی  2016امروز جمعه نخستین روز سال 

سال، آرندٔه صلح، آرامش و سعادت برای همه بشریت، خاصتاً برای میهن عزیز ما افغانستان و مردم 

  .باشد و با شهامت ، رنجدیدهمتحمل
 

این سال نو میالدی را به همه افغان هایی که در خارج از افغانستان عزیز مهاجر و  حلولاجازه بدهید 

ج داخل و خار آن دانشمندان و قلم بدستان فاضل ازمسافرند از صمیم قلب تبریک عرض کنم. خاصتاً 

به منظور خدمت صادقانه به ارزش های که برای ایجاد وبسایت جوان )آریانا افغانستان آنالین(  کشور

، دی نمودنیاراین مسیر را  و با قلم و درم خود  ایستادند مردمی، فرهنگی و تأریخی وطن ما، در کنار من

  .نمایمامتنان 
 

می  بو خو پیشرفتۀ من پا به عرصۀ وجود گذاشته است سیاربای مرحلۀ ِسنی دانم که این رسانه در  می

اما یقین دارم پیش دارم، دیر زمانی آنرا مشایعت و همراهی نخواهم توانست  که در ییروز هادانم که با 

 همکاری ها و همو ، فاضل و قلم بدست من جوان، دردمندهموطنان که مساعی و تالش های صمیمانۀ 

راه  ،و با قوت و نیرومندی این رسانه در عنفوان جوانی ناتوان گرددیاری های شان نخواهند گذاشت 

 .را طی کرده نتواند رودرپیش 
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شریف مردم افغانستان و قلم بردارید و قدم بردارید و این رسانٔه خدمتگار تا  دارم آرزو جان و دل از 

 نگهدارید. تر چه نیرومندهررا آن

خوانندگان )آریانا افغانستان آنالین( بلخاصه آن دانشمندان با عرض حرمت و سپاس فراوان به دوستان و 

و قلم بدستانی که با نوشته ها و مطالب ارزشمند شان صفحات این وبسایت را رنگین ساختند و برعالوه 

 برای پیشرفت آن کمک اقتصادی فرمودند.
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