
  

 

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

 است، میسالم خدمت همه تقد
  

در  یمل نیپورتال وز کی تیفیخواننده افغان، فقط و فقط محصول کار پُر ک ونیلیم کی جذب
  !تواندیما بوده م زیو افغانستان عز زیراه خدمت به مردم عز

از  یها تیما فعال زیو مملکت عز زیدر ارتباط مردم عز یادیز یامروز پورتال ها کهیوجود با 
جرمن -افغان نیپورتال وز زیخوانندگان محترم و عز یونیلیم کیدهند، اما رقم  یخود بروز م

 .دارد تیحکا یپورتال مل نیشده ا یطراح یآموزنده و خوب اریبس تیفیاست که از ک یتیکم نیآنال
و مملکت  زیمردم عز یاست به سو یا چهیدر نیپُر نور تر نیجرمن آنال-افغان نیوز پورتال 

 یکه افغانها یا چهیرا مطرح نموده است، در یاالفغان نیب ،یمناسب مل یفضا کیما که  زیعز
مورد پسند شان  یو معلومات یاطالعات یاز خواسته ها یایآگاه، صادق و وطندوست را وارد دن

 .دینما یم
جرمن -افغان نیوز پورتال 

 کی ثیبه ح توانیرا م نیآنال
در  یبعد نیچند یپُل ارتباط

 فیگرا تعر یمل یافغانها نیب
 ینمود که منعکس دهنده ا

آواز بر حق و عدالت 
ملت آزاده و  یخواهانه ا

مسلمان افغانستان بوده و آن 
 ییما را با رسا یآواز افغان

تمام حتاالمکان به وجب 
وجب خاک کشور و گوشه 

 یبدرقه م ایدن یگوشه ا
که  یالبته تا بدانجا ها د،ینما

است  سریخواندن و نوشتن م
 میقا یو ارتباطات انترنت

 .است دهیگرد
به اطالعات معتبر  یدسترس 

محترم  سندگانیا نوو ارتباط ب
و خوانندگان محترم از جمله 

 هللا بیحس
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 .شود یمحسوب م یاالفغان نیب یپُل ارتباط نیخوب ا اتیخصوص
بر در که جنبه معلومات معتبر را دارند، از منابع معت یو اخالق یفلسف ،یادب ،یعلم اطالعات 

 توانیا مر نین آنالجرم-. از آنروست که افغانندینما یهمواره تجمع نموده و م نیجرمن آنال-افغان
 .گرا و عدالت پسند خواند یمل یافغان ها انیارتباط بهتر م یبرقرار یبرا یصادق یواسط

تفکرات عدالت  ،یتفکرات علم ،ینیتفکرات د نیجرمن آنال-افغان نیدر پورتال وز خوشبختانه 
سالم اطفال با  یا هیحقوق زنان، تفکرات در مورد ترب تیتفکرات رعا ،یو عدالت اجتماع یفرد

پشتو و  نیریش یهمه آثار خوب را به زبان ها نیپُر رنگ بوده و نشر ا  یادب یموضوعات عال
و  ینه بصورت شعار یعال یها تیبا جذاب یو منطق یعلم با،یوطن ما، به اشکال ز یدر

 .میکن یمشاهده م  یظاهرساز
 :نوشته شود ایهر گاه گفته و  ستیجا ن یب پس 
  

 باز کرد یدر نیجرمن آنال -افغان  چو
  ملت افغان هم  آواز   کرد   ینوا

  
هر افغان وطندوست را پخش  یصدا نیجرمن آنال-که پورتال افغان میکن یکه مشاهده م یزمان
 یمل یپورتال به تمام معن کی نیجرمن آنال-افغان یکه پورتال مل مینیب یبه وضاحت م د،ینما یم

 !یلیپورتال م کیاست، نه 
 ازین یخوب یمردم و وطن ما به همچو کار ها رایز د،یگونه کار خوب تانرا ادامه ده نیهم لطفا   

 .دارند
و همه  نیجرمن آنال-همه همکاران محترم پورتال افغان انیپا یب یها تیخداوند متعال موفق از 

 .دارم یرا استدعا م یو محترم مل نیپورتال وز نیمحترم ا سندگانینو
  
 قهیعرض احترامات فا با
  
 


