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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  

  ۰۱/۰۸/۲۰۱۴                            آنالین جرمن افغان
  

 کشور استقالل سالگرد صدمین مناسبت به
 

 نیافغان جرمن آنال هیاطالع

سالگرد استرداد استقالل کشور،از  نیهرچه بهتراز صدم لیتجل یبرا ن،یافغان جرمن آنال پورتال

 نیخود را درا یوقلم یعلم یها یتقاضا دارد تا خرد وتوانائ مانهیخود صم یهمکاران محترم قلم

 سندگانیاستقامت دهند. نو یمناسبت مل نیرا به ا شیخو یوقلم یو تراوشات ذهن رندیراستا بکار گ

 یآگاه یبرا یرسانه مل نیا یکه جوانان وطن چشم براه مقاالت پرمحتوا دانندیم یآگاه ما بخوب

مقاالت  نیبا مسرت از چن ن،یاستقالل کشور خود اند.پورتال افغان جرمن آنال خیبا تار یوآشنائ

هرچه  لیتجل دیمهفته، جا بجا خواهد نمود. به ا یها دهیدر بخش برگز بیاستقبال نموده آنها را به ترت

 !سالگرد استقالل کشور نیپرشکوه تر صدم

 !.دینمائاگست جهت نشر ارسال  10 یمقاالت و مطالب تان را ال لطفا  

 نیافغان جرمن آنال اداره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 زې په پارـد افغانستان د استقالل د سلمې کلی

 

 د افغان جرمن آنالین پورتال خبرتیا

 
زې  د ال ښې لمانځنې په خاطر، افغان جرمن ـکولو د سلمې کلید هېواد د استقالل بېرته تر السه 

، قلمي او درناوي هیله کوي چې خپل علمي آنالین پورتال له خپلو قلمي همکارانو څخه په ډېر
 .کړي ال پیاوړېذهني او قلمي هڅې  ې، خپلسره ولوفکري ځواک په کار

 

 یسترگې په الر د چې، زموږ نوی نسلږي ـزموږ پوه او چیز فهمه قلموال په دې خبره ښه پوهې
د خپل هېواد د استقالل له ویاړلي تاریخ رسنۍ )افغان جرمن آنالین پورتال( له الرې  د همدېچې 
 اشنا شي.ال ښه سره 

 

افغان جرمن آنالین پورتال په ډېرې مینې او خوښۍ سره په دې اړوند ستاسو لیکنو او اشعارو ته 
کو له پاره ځای نوتد خپلو لوس یېپه ټاکلو ځایونو کې ې پورتال هڅه کوي چې د دهرکلی وایي او 

 .کړياو د لوستلو له پاره وړاندې پر ځای 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_ba_munasebat_100_salgard_jashne_esteqlal_elaja.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه

 

 سلمې کلېزې د ښې پرتمینې لمانځنې په هیله! قالل دـد گران هېواد، افغانستان د است
 

موږ ته وان کال د اگست تر لسمې پورې د خپرولو په پار د ر هشعرون هیله ده خپلې مقالې او
 راولېـږئ!

 

 اداره پورتال نیافغان جرمن آنال د
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