
  

 

 (AGOنفر در ) 1000,000پیام تبریکیه به مناسبت تجلیل از بازدید 

 آنالین -جرمن -به پورتال ملی افغان

   آنالین جرمن افغان وزین پورتال  به سری  عالقمند، میلیون یک تعداد به اخیر ماه چهار و سال یک ظرف در که مژده این

 صمیمانه تبریکات مراتب بدینوسیله خواستم. ساخت مسرور و مشعوف مرا  اند، جسته بهره آن منتشرۀ مطالب از و  زده

  .کنم آرزو  شانرا مزید های موفقیت و دارم تقدیم پورتال این  اندرکاران دست همه خدمت را خود

 میدارم، ارسال نشر  برای  پورتال این به و کرده سیاه را اوراقی گاهی گاه که همکار یک نیز و عالقمند یک حیث به

 و قید بدون مردم نظریات و آراء نشر خدمت در که ملی و غیروابسته های سایت ویب همچو شدن باز که میکنم اعتراف

 تکنالوژی پیشرفت که است یقیین. میشوند محسوب افکار تبادل مهم وسیلۀ یک و بزرگ نعمت یک میکنند، خدمت تعصب

  شب و داده قرار دیگران دست در را امکانات و وسایل این که کسانی نقش ولی است، ساخته مساعد را زمینه این اساسا  

  .میباشد گذاری ارج و  قدر قابل بسیار میدارند، تالش و سعی ها زمینه آوری فراهم در روز و

 آگاه شان نظریات و نویسندگان آثار از تا کنم باز را خود عالقه مورد سایت ویب چند هرروز که ام کرده عادت خوشبختانه

  .برم می فیض آن از و میکنم احساس درسی صنف یک در  شاگرد یک حیث به را خود اینکار با که خوشحالم البته. شوم

 دراین. ندارم" سیرائی" هیچ اصطالح به  آموختن از که هستم اینها از یکی من ،"آموز دانش گور، تا گهواره از" میگویند

 نیز و فرهنگ و ادب در چه و تاریخ و سیاست در چه دریافت، را" سمنی هرچمن، از" مطالبی میتوان فیض پر  ویبسایت

 شرین و تلخ مباحثات هم گاهی. فلسفه و دین در

 با مرا  آنهم که میکند جلب خود به را توجهم

 تعداد که دلیلی. سازد می آشنا مسائل دیگر زوایای

 میروند، باال سرعت به نشرات همچو به مراجعان

 به را  مردم افزون روز عالقمندی یکطرف از

 دیگر ازطرف و میدهد نشان  مطالعه و  خواندن

 را خواننده که است ها نوشته دلچسپ محتوای

 پورتال که خدا شکر صد.  میکشاند خود بسوی

 و مهم مراجع ازاین یکی به آنالین جرمن افغان

 روز هر توانسته و  شده مبدل  مردم توجه قابل

 به. کند جلب بخود را عالقمندان بیشتر تعداد نظر

 برای را موفقیت این دیگر بار همکار یک حیث

 و تبریک قلب صمیم از  پورتال این گردانندگان

 . میگویم تهنیت

  ارادت با

 داکتر عبدهللا کاظم
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