
  

 

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

که در خدمت مردم است،  نیپورتال افغان جرمن آنال کنحساب نیماش ایکه کونتر  دیفرا رس یامروز، آنروز    

 یعدد بزرگ اشخاص و افراد معزز و گرانقدر نیا در. دهدیرا نشان م ونیمل کیسال شمارهٔ  میو ن کیبعد از 

و خوانده اند، دوباره خود به  دهیپورتال د نیپورتال را متواتر داخل شده از مطالب نشر شدٔه ا نیشاملند که ا

 نیمعزز  یگرهمکاریاند. از طرف د دهیرا خود به نشر رسان یاملتک یتبصره ها اینوشته پرداخته اند و 

 هنشر سپرده اند که مورد توج یبرا نجایخود را از قلم در آورده اند به ا اتیکه متواترافکار و نظر یمحترم

 تیپورتال اهم نینوشته ها به ا نیبوده که با چن یو دانستن دیمف یمعلومات یجنبه ها اکثرا   یمردم قرار گرفته حت

است که بدون با  نیتعداد همکاران پورتال افغان جرمن آنال کیپشت کار  گریاند و از جانب د دهیبخش شتریب

ذوات محترمات و  ،متواتر در صدد اند که در خدمت مردم باشند شیدر نظرداشت وقت راحت و استراحت خو

هر چند با اصطالح  شت ده ساعت در روز،و دوشب، بعد از کار ه کیآور تا  رتیکه واقعا  ح ینیمحترم

کم است،  میاند. هر اندازه که بگو دیکه قابل تمج یاندازند و راست یام م یجوان ادیمرا به  ستندیجوانان سره هم ن

همه را با اخالق  و محترم رحمن غوربندی ریکب صیق محترم واصل، واهبشان نشود محترمه صالحه  فیتوص

 ونیمد نانیا نکهیا یپورتال که دارند، همه را به جا نیآمد، سلوک و روش خاص شان با همکاران ا شیو پ

نهفته است عبارت از احساس  یگرید زیکه اما در نهادش چ دانند،یم نانیا ونیباشند، همه خود را مد گرانید

 یدوست اریبس یدر فضا یکارهمه هم غیدریو عالقه به کلتور و زبان مردم خود ما است که ب یدوست طنپاک و

ها وقتا  و ناوقتا  مورد عتاب و سرزنش قرار  یبعض نکهی. دلچسپ تر از همه ابرندیم شیپورتال را پ نیباهم ا

جاه شده و  کی پیهمه  در سکا رند،یگیم

 تانیبرا، که ندیگویو بعضا  م خندندیهمه م

 بیمشک نص ینگفته بودم که هر روز بو

 .نخواهد بود

هر صورت، من از محترمه صالحه  به

و با قی  ریکب صیمحترم قواهب واصل و 

همه دست اندرکاران پورتال وزین افغان 

.و این موفقیت   کنمیتشکر مجرمن آنالین 

را براین شان از صصمیم قلب مبارک باد 

خدمت را با  نیکه امیگویم. این ها هستند 

خصوصا  در ها حد و حصر آن یزحمات ب

آن  نیقاموس و تدو یه باالزمان ک نیع

گرفته  شیدر پ یبه شکل جد ند،ینمایکار م

 ند،ینمای نم یمنت گذار یمعن چیاند و به ه

 تیکه خدمت به مردم مز دانمیبلکه م

 دارد. تشکر دوباره از همه یخاص
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