
  

 

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

 

 د افغان جرمن آنالين د پورتال محترمو چلوونکو ته سالمونه او نيکې هيلې !

کتنو  مياشتو په لنډه موده کې د افغان جرمن آنالين د ملي پورتال نه د يو مليون ۱۶د زه هم په خپل وار 

 بيساري برياليتوب له امله تاسې ته د زړه له کومي مبارکي وايم . د 

 او  له برکته انترنټ د تکنالوژۍ د پرمختگ کې نني مصروفه ژوند  په پدې کې هيڅ شک نشته چې 

کې او رسولو  په ترسره کولو او معلوماتو ساحو کې خلکو ته د اړتيا وړ خدماتو ويب پاڼی په بيالبيلو 

ويب پاڼه نه ده، بلکې عادي خو افغان جرمن آنالين يوه  آسانتياوې رامنځ ته کړي دي. پام وړ مهمې  د

يو داسې پورتال يا د ويب دروازه ده چې د هغي له الرې موجودو گڼو معلوماتو ته د الس رسي امکانات 

د تحليلونو او : لکه برابريږي 

څيړنو په پاڼه کې تازه 

مضمونونه او ليکنې، د خبرونو 

ه کې د هيواد د تازه پيښو په پاڼ

په هکله معلومات، د علمی او 

تحقيقي آثارو په آرشيف کې د 

بيالبيلو علمي او څيړنيزو آثارو 

زيرمه، په بله پاڼه کې د ليکوالو 

په بله کې د د ليکنو زيرمه، 

او ،  خونهنظرياتو د تبادلې 

پردې سربيره د مختلفو آنالين 

قاموسونو برابرول او په 

ڼه د کتابونو د خپرولو ديجيټال ب

  نوښت .

که ويب سايټونه هر څومره ښه 

خو او ښکلي ډيزاين شوي وي، 

تر هغو ښه نه گڼل کيږي، ترڅو 

چې لوستونکي او کتونکي ورته 

 محتوی مراجعه ونکړي او بيا د

ونلري له پلوه داسې معلومات 

 ډاکټر عبدالرحمن زمانی
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ته و نه د تازه او مهمو موادو د لوستلو دپاره بيا ورتگ  د لوستلو ارزښت ولري او هغوېچې کوم 

  هڅوي .

 ملي پورتال په برياليتوب کې درې مهم ټکي د پام وړ دي:دغه زما په نظر ستاسې د 

انجنير صاحب  چلوونکي ټيم او د هغوې په سر کېد افغان جرمن آنالين د پورتال محترم  –لومړې 

ت سره يې خپله مسلکي پوهه، وخت او امکانات په رضاکارانه چې په پوره اخالص او صداققيس کبير 

له مخې تگ الرې نشراتي معياري  دخپلې ملي اواو افتخاري توگه د هيوادوالو په خدمت کې اچولي او 

 خپل ملي رسالت په برياليتوب سره سرته رسولې دئ . سره سره خنډونو د سختو منفي رقابتونو او يې 

و، څيړونکو او شاعرانو فعاله ونډه چې هيوادپالو ليکوالد آنالين د ملي پورتال د افغان جرمن   -دوهم 

په بيالبيلو اړخونو  يې په لوړ په او کلتور سياست ، د گران هيواد د تاريخ، ټولنې، اقتصاد، روغتيا

 هيوادوالو ته وړاندې کړې دي.علمي او څيړنيزې ليکنې  ېاو ارزښتمند ېتازه، مهم ېخپلکيفيت سره 

د دغه پورتال هغه محترم لوستونکي او کتونکي چې په مينه او ډاډه زړه دغه پورتال ته مراجعه  –ډريم 

 هغې د معلوماتو او تازه خبرونو څخه استفاده کوي.کوي او د 

تاسو او او هيوادوالو ته د خدمت په الره کې هيواد او  ، زه ستاسې د پورتال سره په همکارۍ وياړم

 همکارانو ته د ال برياليتوب هيله لرم.قلمی ستاسو  

 


