
  

 

 

 د ښو خدمتونو په ویاړ د مبارکۍ پیغام

 ېچار ښېته سالمونه او  ېادار ېدرن ڼېویب پا ۍد افغان جرمن بریال

تاسو درنو دوستانو افغان جرمن ویب  څرنګه چېاو  يړله یو میلیون او رېد لیدونکو شم ېد افغان جرمن ویب پان ېداچ

مورخینو، استادانو او محصالنو ته د  ونکو،څېړ، د ملي ارمانونو پالونکو او ملي شخصیتونو د وتلو افغان لیکواالنو هڼپا

مینه والو ته د زړه له کومي نو زه ستاسو ټولو درنو همکارانو او  ،ړېک تهځرامن هګیوه معتبر پلتفورم او موخذ په تو

  .وایم یمبارکي او کور ودان

د علمي، تاریخي، ادبي او کلتوري اثارو د  ېک ټاصولو په چوکا یوالوړو نیافغان جرمن پورتال د ننیو منل شو تاسو

 تونوښپه ارز ېد د ،یملت د ییو منندو ېافغانان چ ړیاو باور وک ېرزولګوسیله ښه  ګعلمي بحثونو او دیالو، شریکولو

 ولوټپه  ېزیات افغانان چ ې. زه شاهد یم چيړتوفیق غوا نورنه درته ال  یخدا یکوي او له لو ېقدر ی ي،ېږپوه هښ

ته افغان جرمن ویب پورتال د یوه  وونکوځاو د علمي اثارو پن ونکوڅېړلري خپلو  هړا ېقومونو او سیمو پور وڼورو

سرچینه علمي معلوماتو څخه ډکه یوه او د  منډاډ

 .ژنيېورپ

د علمي مقالو، د نظریاتو شریکولو کړکۍ، قاموس 

کبیر، کلتوري برخه، په وخت او موثق خبرونه او نور 

مو ټول د ستایلو وړ دي. په افغان جرمن ویب پاڼه کې 

څیړونکي په ډېره اسانۍ سره د اړوندو پوهانو مقالې 

او اثار موندلی شي او د موخذونه په توګه یې کاروالی 

 شي. 

تاسو په تاریخي مسئلو کې د هېواد زیاتې زه باور لرم 

تیارې روښانه کړې دي او حقایق مو افغانانو ته په 

امانت رسولي دي. د نظریاتو په کړکۍ کې د بېلګو 

سره استدالی، اختالف نظر او ان نیوکې کول ماته د 

افغانستان په رسنیو کې یو وتلي او ګټور کار ښکاري 

 نو سره بلدویی. دا ځکه چې زموږ خلک له علمي بحثو

په پای کې یو ځل بیا ستاسو د ښو خدمتونو د ثبوت 

ښه بیلګه چې لیدونکي مو له یو میلیو اوړي مبارکي 

 وایم او درته النورې بریاوې او توفیق غواړم.

 په درنښت 

 کابل، افغانستان

 2018-03-09 محمد عارف رسولي 
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