
  

 

 

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

حضور گرم یک ملیون پژوهشگر، خواننده و نویسنده را طی یک ونیم سال اخیر به سایت یا پورتال ملی افغان 
                                               جرمن آنالین به تمام دست اندر کاران، متصدیان ونویسندگان این پورتال ملی ومردمی تبریک وتهنیت میگویم                              –

با ظهور فراگیر وپیشرفت تکنالوژی کامپیوتر و انترنت طی بیست سال اخیر، که میتوان آنرا  انقالبی در عرصه 
خبر رسانی و نامه نگاری در سراسر جهان نامید؛ تعدادی کثیری سایت های افغانی بزبان های پشتو، دری، 

ت حضور شانرا در دنیای مجازی تثبیت؛ اما با مطالعه ازبکی، انگلیسی، آلمانی، روسی وغیره نیز طی این مد
چند شماره نخست ازهر سایت خواننده تیز بین و ژرفنگر دریافت که هدف از نشرات سایت های تحت مطالعه 

 چیست و به کدام جهت روان اند.                                                                  
رج مرج جنگل سایت های افغانی که تعداد شان به صد ها سایت میرسد، هستند سایت های هر چند درانارشی وه

که خالف منافع ملی مردم افغانستان  در راستای منافع بیگانگان قلم زده و  روزانه ده ها مقاله ضد ملی را آنالین 
فغانستان  تمویل و حتی بخشی شاید تعدادی از این سایت ها از سوی بیگانگان و دشمنان تاریخی مردم ا»میکنند 

مگر در این میان خوشبختانه تعدادی «. از این سایتها تحت نام ونشان افغانی از سوی آنها راه اندازی شده باشند
دیگری از سایتهای انترنتی نیز وجود دارد که فقط در راه تعالی، ترقی، وحدت ملی، سعادت و وفاق ملی مردم 

تالش اند افغانستان قلم زده و پیهم در 
تا توطئه ها و دسایس دشمنان تاریخی 
مردم افغانستان خنثی سازند نظیر 

 –سایت یا پورتال انترنتی افغان 
جرمن، سایت انترنتی آسمایی، سایت 
انترنتی آریانا وغیره،. که از این 

جرمن  –جمله سایت یا پورتال افغان 
در میان سایت و پورتال های ملی 

یک میلیون پیش قدم بوده که مراجعه 
دانشمند و اهل مطالعه طی مدت کوتاه 
یک ونیم سال به پورتال مذکور این 

 ادعای ما را به کرسی مینشاند.                                                                     
در خاتمه یکبار دیگر حضور گرم 
تعداد کثیر وملیونی اهل مطالعه را 

متصدیان درمدت زمان کوتاه به 
جرمن  –افغان  وخوانندگان پورتال

آنالین یکبار دیگر تبریک وتهنیت 
گفته؛ کامیابی و مؤفقیت های هرچه 
بیشتر شانرا از بارگاه الهی )ج( در 
راه خدمت به مردم افغانستان تمنا 

                                            دارم.                                                                                   
 با احترام،                                                                        

                                کانادا                                    -تورنتو

 2018-03-09 انجنیر نجیب هللا داوری                                                         
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