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  م٢٠٠٨ول جون ١،  جرمنی                      دپلوم انجنير قيس کبير  / دپلوم انجنير فريد فهيم
  صاحب امتياز و مسؤولين پورتال

  

  افغان جرمن آنالين
  از بنيانـگــــذاری تا امــــروز

  
 

در .  ستوار ميباشدا بنياد پورتال افغان جرمن آنالين بر خالف ديگرصفحات انترنتی افغانی بر دانش جديد تکنالوژی
 روز و يا ٣حاليکه اکثرصفحات انترنتی افغانی توسط يک شخص اداره، حفظ و مراقبت و در يک وقت معين، هر 

صفحات آلمانی و افغانی پورتال افغان جرمن آنالين بصورت غيرمرکزی، توسط يک تيم . هر هفته تجديد می شوند
داره و تنظيم گرديده، انکشاف مزيد می يابد و موضوعات نشراتی آن بيست و پنج نفری متشکل از افغانها و آلمانها ا

 .بدون قيد وقت مرتبًا تجديد می گردد
 

 سال قبل، به حيث اولين صفحۀ انترنتی برای افغانستان ١٤، تقريباً  ١٩٩٤بخش آلمانی افغان جرمن آنالين در سال 
 مطابق به پيشرفت تکنولوژی انکشاف يافت و در دريک پوهنتون ممتاز در جنوب آلمان پا به عرصۀ وجود گذاشت،
ته اينستيتوت درکابل و کسانيکه ي، گو)ليسۀ نجات(کشور های آلمانی زبان، نزد آلمان های مقيم افغانستان، ليسه امانی 

  .در افغانستان به لسان آلمانی بلديت دارند، موقعيت صاحب اعتبار را احراز کرد
  

تان از عرضه های اطالعاتی مانند خبرها، پرسش ها و برقرار نمودن تماس ها مستفيد نه تنها آلمان های مقيم افغانس
  .ته اينستيتوت و مؤسسات خيريه،  خدمات پورتال را  قدر می کننديمی گردند بلکه مؤسسات مانند ليسه امانی، گو

  
  .آن  پايه گذاری گرديد اساس بخش افغانی اين صفحۀ انترنتی با تفاوت اندک مطابق صفحۀ آلمانی ٢٠٠٣در سال 

 
  
  

  
  ١تصوير 

  
  

  . به مالحظ ميرسد، دو آدرس جداگانه برای قسمت های آلمانی و افغانی در نظر گرفته شده است١طوريکه از تصوير
  

de.german-afghan.www://httpبه آلمانی       
com.german-afghan.www://httpبه پشتو و دری    

  
  .تشريح می گردد" افغان جرمن آنالين"در اين نوشته صرف قسمت افغانی پورتال 
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  ٢تصوير 

  
 مالحظه می گردد ساختمان تخنيکی افغان جرمن آنالين به سطوح عمودی و افقی انکشاف ٢طوريکه در تصوير 

يکه  سطح عمودی از طرف صاحبان امتياز و مسؤولين درجه يک پورتال اداره می شود، تنظيم در حال. يافته است
 نفری که از طرف مسؤولين پورتال مؤظف می ٧ تا ٣ه دست تيم های مختلف سطح افقی آن  بصفحات مختلف 

  . قرار داردشوند،
  

  سطح عمودی
  

ت، فهرست ايميل های نويسندگان و عالقه مندان پهلوی انکشاف بخش های مختلف از قبيل معرفی کتب، اعالنادر 
از طرف يک جوان تيم  " Europan School for business" در چوکات "کالج منجمنت جرمن -افغان"پورتال، 

اقتصاد برای افغان ) university Virtual ( د يافت که عبارت از يک کالج انترنتیافغان جرمن آنالين انکشاف مزي
  .معلومات بيشتر در زمينه بدست آمده می تواند در صورتيکه لينک آن فعال گردد. ن می باشدهای مقيم افغانستا

  
در امور مختلف در نظر ) Share Point(نتی ميکروسافت  انکشافات بيشتری به اساس تکنولوژی جديد انترهم چنان

به اين منظور . در افغانستانبرای مؤسسات معاونتی برای افغانها "  Team Site"  يک بطور مثال .  گرفته شده
  . رسی و تخصص دارند جلب می کنيمکه در امور انکشاف  سافت وير دستکمک و همکاری همه جوانان افغان را  

  
  سطح افقی

  
 است که هر ر نظرآينده ددر  .دن اداره می شوجداگانه  تيم هایسطح افقی از صفحات مستقل تشکيل گرديده که توسط 

و ) Main Site( به اين معنی که ارتباط از طريق صفحۀ عمومی انترنتی خود را داشته باشدرس  آدافقیرشتۀ سطح 
  .هم آدرس خاص خودش امکان پذير است

 آينده، رشته د، دردر حاليکه هرسه رشتۀ مستقل، اخبار، فرهنگ و سياست به وسيلۀ تيم های جداگانه فعاليت می کنن
 امور نسوان که توسط خودشان اداره خواهد شد  خاص برای بخش يک و و دری وتهای، علمی، تدريس زبان های پش

  .خواهد گرفتدر دست انکشاف قرار 
هموطنان گرامی، طوريکه می بينيد افغان جرمن آنالين صرف يک صفحۀ سادۀ انترنتی نيست، بلکه مشتمل است بر 

آلمانی آن نيز در نظر گرفته شود، وقتی بخش . صفحات متعدد مستقل که تحت نام پورتال مجموعاً  عرضه می گردد
  .وسعت آن درک شده می تواند
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افتۀ خودش، بکار بردن انکشاف ي"  Content Management Systemکانتنت منجمت سيستم " تخنيکی با طرح

،  )Audio( اوديو،)PDF( پی دی ِاف،)Word(فورمات های ُورد، جهت ذخيره کردن فايل ها در ديدتکنولوژی ج
 پورتال را از ،  محتوای پورتال  در هر زمان و هر مکان، تجديد کردن اشخاص و کتگوری هانام  آنها به تقسيم بندی

       اخبار، اعالنات فوتی مانند اشعار و ، اجتماعی مضامين سياسی، انترنيتی افغانی که در آنديگر صفحات همه 
   .برازندگی خاص می بخشد االثر می شوند،   و در پائين مفقود،گردد از باال به پايان عرضه می  ارهتولد
  

  مشکالت پورتال
  

در قسمت های افغانی و آلمانی پورتال . غير ممکن است پورتال به اين وسعت توسط يک يا دو نفر اداره گردد
 نفری در هر رشته متحدانه و رضاکارانه دست ياری به ٧ الی ٣ نفر زن و مرد به گروپ های ٢٥مجموعاً  بيش از 

  . ی رسانندهم م
  

اين هم واضح و قابل درک است که هر عضو .  هدف مشترک همه در عشق و عالقه به افغان و افغانستان نهفته است
پورتال تصور و نظر شخصی خويش را  راجع به و قايع در افغانستان، در عقيدۀ سياسی و غيره دارد که وقتاً  فوقتاً  

شات هيچگاه نمی تواند جنبۀ شخصی داشته باشد چه عالقه به افغانستان می تواند باعث مناقشات گردد ولی اين مناق
   .باال تر از آن قرار دارد

 ميتواند جمعی باشد همچنانيکه می تواند فردی باشد  ميکند که اين اشتباه اشتباه مطمنًا تيمی به اين بزرگی
 کسيکه بيشتر کار ميکند ميتواند ،م ميکندکسيکه کار ميکند اشتباه ه :لی آلمانی ميگويدث يک ضرب المهمانطوريکه 

همچنانيکه تبصره اداره در بود  نشر يک مضمون در هفته های قبل بنا برعواملی اشتباه همينگونه .بيشتر اشتباه نمايد
  . می گيريمد خوبدوشآن را  تدو مسؤوليهر مورد آن نوشته يک اشتباه فردی بود، که ما 

  
    مختلفنشراتی پورتال در بخش هایاهداف 

  
جذب مزيد و تشويق تعداد کثيری از نخبگان و قلم بدستان که به مسائل افغانستان عالقمند هستند برای بحث و  .١

  .گفت و گو و تبادل افکار در مورد موضوعات سياسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور عزيز ما افغانستان
 
ا در نظر داشت آداب، رسوم، دين و آئين مردم رشد و گسترش فرهنگ قلمی به طور مؤثر برای جامعۀ افغانی ب .٢

  .ما، به گونه ايکه اين مباحث قلمی در جامعۀ ما کاربرد داشته باشند
 
انگيز را بايد برای تمجيد و قدردانی از فرهنگ نوشته در جامعۀ افغانی که قلم بدستان ما نقاط اساسی و جنجال بر .٣

به طورمؤثر زير بحث و تحليل ميگيرند و منجمله راه های بيرون رفت از آن را بطور جامع و ممکن طرح ميکنند، 
  .   ساالنه توزيع گردد) جائزۀ افغان جرمن آنالين(اين پاداش ميتواند تحت نام . يک پاداش افتخاری تعيين گردد

 
در اين قسمت کوشش شده است . ا  آرشيف آن تشکيل ميدهدمهمترين بخش نشراتی صفحۀ افغان جرمن آنالين ر .٤

اين طرح . که مطالب نوشته شدۀ مؤلفين، در آرشيف افغان جرمن آنالين برای هميش قابل دريافت و دسترسی باشند
تخنيکی به نويسندگان زمينۀ آن را مساعد ميسازد که در صورت ضرورت يا به آرشيف خود مراجعه نموده و يا از 

 کتاب مهم از همين آرشيف های جمع شده در  درطبع دوچنانچه تا بحال. ای ديگرمؤلفين استفاده بعمل آورندنوشته ه
به زيور تازه   کهولی احمد نوریدومی از جناب ظم سيستانی و  جناب محمد اعيکی از. استفاده شده استپورتال 

 .چاپ آراسته شده است
  

مکانات ابراز نظر در مورد مقاالت بحث برانگيز داده شده تا بدين همچنان در چوکات نظر خواهی به خوانندگان ا
البته که خود هم ميتواند در بحث . صورت نويسنده بتواند از نظرات ابراز شده درمقاالت بعدی خويش استفاده نمايد

  . شرکت جسته و با عالقه مندان مضمونش داخل مباحثۀ کتبی گردد
 
تفاوت و انتشار آن امکان پذير است در صورتيکه طرح اين نوع انتقادات و پذيرفتن انتقاد و يا قبول نظرات م .٥

 . نظرات منافع عليای کشور عزيز ما را زير سوال نبرد و از طرف ديگر برای جامعۀ ما مؤثرباشد
  
بحث در مورد تغير نام افغانستان، طرح مسائل مارکسيستی، ماويستی و لييننستی، طرح مسائل اسالم سياسی به  .٦

  . صورت در صفحۀ افغان جرمن آنالين جا نداردهيچ
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مقاالتی که از خواندن : مقاالت فرستاده شده که به دفتر افغان جرمن آنالين مواصلت ميکنند فيلتر يا غربيل نمودن .٧

. آن به آسانی هويداست که نويسندۀ مطلب در تحليل خويش هيچ نوع جد و جهد به خرچ نداده است بايد اقبال نشر نيابند
بايد تذکر داد آن عده مقاالت که بکلی از اغالط امالئی و انشايی عاری ميباشند ولی اکثرأ ميان تهی و بی محتوا نشر 

 .آن از صالحيت کميتۀ نشراتی خواهد بود
 
 .پورتال افغان جرمن آنالين از نشر مباحث شخصی و  منازعات بين افراد معذرت می خواهد .٨

  
يت پرستی و قهرمان سازی ها در آنها عنوان ميگردد در پورتال افغان منع نشر مقاالت که ستايش و شخص .٩

البته در اين رابطه بايد تذکر داد  که مردم افغانستان در اين عرصه شرم آور ترين خاطرات . جرمن آنالين جا ندارد
م افغانستان ببرک از رهبر کبير خلق و نابغۀ شرق نورمحمد تره کی گرفته، بعدأ رهبر فرزانۀ مرد.  را بياد دارند

کارمل  و تا کنون که جنايتکار ترين اشخاص سرنوشت افغانستان را رقم ميزنند اين القاب بطور رايگان توزيع شده و 
هرکس فقط با در نظرداشت منافع قومی، حزبی و سليقوی خودش القاب قهرمان، شهيد و رحمت اهللا عليه را به فرد 

 .مورد نظرش نثارميکند
  

 افغانستان از سه دهه بدينطرف آماج خشونت، خونريزی  و ويرانی بوده است، پورتال افغان جرمن   از آنجا که .١٠
لحانه جا نداشته باشد و آهسته آهسته فرهنگ سآنالين صادقانه ميکوشد در نشراتش دعوت به خشونت و مبارزۀ م

  .جنگ را در جامعۀ افغانستان به فرهنگ صلح مبدل سازد
  

اه و وطن پرستيکه با اين خط نشراتی ما موافق باشند دعوت می نمائيم تا قلم خويش را در راه از همه نويسندگان آگ
 و در راه سد شدن از تهاجم وحدت مردم افغانستان، در راه حفظ نام و نشان افغانستان، در راه اعتالی افغانستان

   .افغانستان بکار اندازند فرهنگی همسايگان طماع
  

  خص خودم قيس کبيررد اتهامات در مورد ش
 

، جلب بدارم تا شما خود قضاوت هموطن بر من وارد آمدهدو   که از سویشما را به اتهاماتیميخواهم توجه اخير در 
  . که چه غير عادالنه گفته شده استيدنمائ

گ از ظهور مشکلی بين تيم رشتراسبواز شهر خواسته است هويت مرا مکدر سازد و فرد ديگری شخصی از کانادا
  . ورتال برای تخريب پورتال برخاسته استپ
  
مدير مسوول نشريۀ بينام طلبی از در آن سايتها به م. برومافغانی  يکی دو سايتاز دوستی ايميلی به من رسيد تا به . ١

نگارندۀ مطلب مرا » ...................... « در مطلب . که از لحاظ سن و سال ميتواند به جای پدرم باشد، بر خوردم
           وسيله تاپۀ خوانده و معرفی کرده است تا به اين» کبير رنجبر «  افغانستان جرگۀپسر يکی از وکالی ولسی 

  در اين باره فقط ميخواهم بگويم که .  من بزندرا بر» پرچمی بودن « 
  »رنجبر « است نه » کبير « تخلص من . الف
  ت سال قبل داعيۀ حق را لبيک گف٢٦پدر مرحوم من . ب
  .ا و نه با راستيها تماس داشته اممن مکتب را در افغانستان به پايان رساندم و در آنجا نه با چپيه. ث

  
که شبها در اتاقهای پالتاک تا به روز سرگردان است و حاال ديگر تعداد زيادی با صورت اصلی اين آقای وان دگر . ٢

مينويسد و حتی زنان به خصوص زنان آگاه را هميشه زير زن ستيز آشنا شده اند که زير نامهای مستعار چه ها که ن
اکنون ). معلومدار که با نام مستعار ( بار اتهامات و سخنان ناشايست که در خور يک مرد نجيب نميباشد، قرار ميدهد

نها از شخصيتهای نام ميبرد که آنها نه تبعضی  فرا ميخواند و جالبتر اينکه از ماافغانها را بخاطر قطع همکاری با 
  . هستند بلکه روابط صميمانۀ فاميلی نيز با ما دارندپورتالهمکاران 

  :اين آقا دو موضوع را بايد بداند
آين آقا به حيث چه .  چه خوب گفته اند که هرکس بايد حدش را بشناسد و پايش را از گليمش فرا تر ننهندبزرگان. الف

کنند يا نکنند؟ هر همکار هر سايت خودش تصميم ميگيرد که با شخصيتی از ديگران ميخواهد تا آنها با ما همکاری ب
بر خيزيم و از ديگران بخواهيم که چه بکنند و چه نکنند با اين » هيچ « اگر به حيث يک . کدام سايت همکاری بکند

  .عمل به ريش خويش ميخنديم



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٥از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ه همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه ب
 maqalat@afghan-german.de 

م شخصی او با يکی از  همکاران  بخاطر يک اشتباه يک همکار تيم ما نی بلکه بخاطر پرابلوینوشته و دشمنی . ب
  .ديگر تيم ما در پالتاک بوده است

  
  ات فايقهماحتر ابا


