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 هافغان جرمن آنالین ویبپاڼ
 

 او یو با اعتباره علمي پوهنتون سسهمؤیوه لویه اکادیمیکه 
 

کال کې پیل شوې او تر نن پورې په  ۲۰۱۱افغان جرمن آنالین ویبپاڼې سره زما قلمي همکاري او علمي اړیکې په 
 متقابل درناوي سره روانې دي.

د افغان جرمن آنالین ویبپاڼې ورځنیو خپرونو او د قلمي همکارانو لست ته په کتو سره او هغه څه چې دا ویبپاڼه په 
ه کې لري، دا په خپله د دې گواهي ورکوي چې دا ویبپاڼه د یو ملي او اکادیمیک مرکز خپل آرشیف یا علمي ذخیر

 حیثیت لري. نو دا به په ځای خبره وي چې وویل شي:
لینو، دغو قلمي همکارانو، دغو خپرونو او دغه علمي غني آرشیف؛ دې ود افغان جرمن آنالین ویبپاڼې دغو مسؤ

 کې مؤسسې یا یو لوي با اعتباره پوهنتون حیثیت وربښلی دی.ویبپاڼې ته د یوې سترې ملي اکادیمی
دا یوه ستره بریا ده چې دغې اکادیمۍ یا پوهنتون ته د شپاړسو میاشتو په اوږدو کې یو میلیون لوستونکو سر ورښکاره 
کړی دی. په دومره لنډ وخت کې د افغان جرمن آنالین ویبپاڼې یو میلیون ځلې پرانستل، دا پیام رسوي چې د دې علمي 

مؤسسې ملي او علمي اعتبار په کوم حد کې 
دا د یوې لویې خوشالۍ او جشن حیثیت دی او 

لري. زه د خپل ځان له لوري د دې سترې 
 بریا د جشن په پار: 

 ــ ټولو افغانانو ته،
 ــ د افغانستان فرهنگي او علمي کړیو ته،

ــ د دې ویـبـپـاڼې ټولو قلمي همکارانو او 
 لیکني هیأت ته؛ 

 د زړه له کومې مبارکباد وایم.
فغان جرمن آنالین د دې په هیله چې د ا

ویبپاڼې دا علمي فرهنگي هڅې دومره پیاوړې 
شي چې زموږ د هیواد ټولې ناخوالې او 
نادودې له مخې لرې کړای شي، په تیارو کې 
د علم ډیوې ولگول شي او ټول افغانان د 
جگړې او خرافاتو د فرهنگ له سوځنده بیدیا 
نه د سولې او علم د فرهنگ شنه او ښیرازه 

 اتفاق سره ور پوریوزي.بڼ ته په 
 

 د یو خوځیدونکي افغانستان په هیله!******  او د علم په لوريد یو سوله ایز، ښیرازه 
 

 ډنمارک هیدرسلیف

 پوهندوی آصف بهاند
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