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 14/4/۴۱1۲ انالین جرمن افغان 

 اجتماعی افغان جرمن آنالین و شبکه های
(SOCIAL MEDIA) 

 
 

همه روزه در انکشاف بوده و شبکه ( IT)اطالعاتی  توسعٔه تکنالوژی 
سرعت  آن سرحدات را در سراسر کرۀ خاکی از هم شکسته اند. های

میالدی به این طرف تا  1991پیشرفت و توسعۀ تکنالوژی از سال 
حتی  ،ند رفته است که دیگرجهان امروز در مقایسه با آن زمانحدی بل

گفته میتوانیم که به یک جهان تصوری و  و رسد  واقعی به نظر نمی
که اگر امروز را با پنج سال گذشته مقایسه تخیلی علمی شباهت دارد. 

. در آن زمان بینی کنیم سال آینده را پیشپنج نمی توانیم جرأت کنیم 
مچو ماتلایر یا وسایل سیار با این همه قابلیت باال و بی نظریات ساخت ه

رسید.  اما؛   بیش از حد غیر عادی به نظر می  سابقه، یک سرگرمی
که در « الکترونیکی»امروز میتوانیم با این وسایل دست داشتۀ برقی 

های کامل و دقیق جهان را با محتوای  ابعاد یک کتاب معمولی نقشه
هفته دارد. در ظرف هر ثانیه به  یک شی و یا هزاران کتاب در خود ن

مکانی دست پیدا کنیم و با افرادی که در زندگی ما حضورشان گرم  و 
نقش شان مهم و بارز است، در هر موقع و موقعیتی ارتباط برقرار 

  .سازیم

مراودات و و طوالنی،  و فلم های کوتاه، پیامها، تصاویر ی، تبادلٔه مضامینانترنت شبکه های مختلف طریقمکالمه از 
ممکن را وسیعا ً به دسترسی همگان و غیره ...وغیره... بانکیو تصویری تبادلۀ اسعار صوتی ،داد و ستد های کتبی
، افراد را ساخته ارتباط با یکدیگر به متذکره در باال، قادر اطالعات  را با ارسال استفاده برندگان می سازد بنوعی که

 بهما  نسل جوان خصوصاً ، افغان ها بسیاری از یاری میرساند. شانخود به با عالیق مشابه یگرد دن افرادبرای پیدا کر
برخی شان، ازین وسایل یا ماتلایر استفاده می کنند.  برای اهداف مختلف از شبکه های اجتماعی بیش و بیشتر استفاده
 هم ، و برخیاند ندهپراک در سراسر جهان که روابط خانواده و دوستان برای به اشتراک گذاری و استحکام از آنها

 برای آموزش های علمی، هنری، اقتصادی و همه عرصه های دیگری ضروری و مرتبط با زندگی روزمرۀ شان. 
 

 دگان و عالقمندانش با جهان مجازیبرای توصل  هر چه بسیط تر خوانن «آنالین جرمنافغان »روی این ملحوظ 
که اکثریت قلم بدستان و آنانی که با انترنت و امکانات آن در سرو کارند، استفاده کوشیده است از طرق مدرن و سریع 

 کرده، این راه توصل را هرچه سریعتر و کوتاه تر بسازد. که شما شرح مکمل این روش ها را در ذیل مشاهده میکنید.

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_and_social_networks.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_and_social_networks.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_and_social_networks.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_and_social_networks.pdf


  

 

 

 4تر ۴ 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 الب های مخصوص را برای دست یابی ساده و بدون هرنوع مشکل به مقاالت، پورتال افغان جرمن آنالین ق

بیرون داده میشود.  پی دی اف( PDFتهیه دیده است که مطالب با زیبایی و پاکیزگی خاصی به شکل ) 
( را در دسکتاپ و یا لپ تاپ شان PDFعالقمندان عالوه بر مطالعۀ مطلب در خود سایت میتوانند لینک )

 دونلود نمایند.
سی به مطالب صوتی، شنیدن این مطالب در سایت و برای دستر «آنالین جرمنافغان »همچنان پورتال 

تر امکاناتی را فراهم ساخته است که خوانندگان و عالقمندان به یدونلود و نشر آن در صفحات فیسبوک و تو
ت آرند. که برای سزودترین فرصت و کوتاه ترین زمان میتوانند ویدیو و یا اودیوی مورد عالقۀ شان را بد

 خاصی ترتیب داده شده است. هر کدام آن تمپلیت های

تمام مقاالت منتشرۀ مورد عالقۀ شانرا فقط با یک کلیک میتوانند  «آنالین جرمنافغان »خوانندگان پورتال 
باالی نشانه های متذکره به صفحات فیس بوک و تویتر خود و یا دوستان شان به سادگی انتقال دهند. بعد از 

)در صورتیکه فیسبوک و یا تویتر شما مشاهده خواهید کرد که:  فشار روی نشانۀ فیسبوک و یا تویتر شما
دریچۀ کوچکی باز میشود و از شما اسم فیسبوک و یا تویتر تان را با کود مربوط تقاضا  ،آفالین باشد(

مینماید. به مجرد داخل ساختن نام و کود مربوطه،  با دریچۀ دیگری مقابل میشوید که دو بخش باال و پائین 
 دارد. 

 برای مطالب تحریریقالب            
 

 
 

 برای مطالب صوتی قالب  

 

 
 
 

)بل و گل( نشان میدهد. این به حرکت یا را در حال تیرک موس کمپیوتر تان یا  Cursor))یکی آنکه _   
 .از شما اسم صفحۀ مورد نظر تان را درخواست میکنداین معنیست که درین بخش 

تان را مشاهده مینمائید. وقتی اسم صفحه و یا صفحات ما لینک مقالۀ منتخبۀ آن شزیرین دوم یا در بخش _   
و آبی را مت راست ترین و پائینی بخش دوم دو چوکات کوچک به رنگ خاکستری قس را درج نمودید در

سازی نوشتۀ شماست که مثالً اگر اشتباهی رخ داده برای دوباره پاکمشاهده مینمائید که خاکستری رنگ آن 
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  (Share linkروی این دکمۀ آبی ). و یا نشر مطلب است رنگ آن برای به اشتراک گذاریو آبی  ،باشد
هر بیننده و یا  و اجتماعی انترنتی شما و یا دوستان تان انتقال میدهیدفشار میدهید و مطلب را به صفحۀ 

 د.میگردظاهر  صفحۀ وی هم همین مطلب رویکند، مییا پسند  «like»خوانندۀ دیگری که مطلب را 

 

 درج در آرشیف نویسندگان پورتال  نویسنده، عکسسوانح و  مضامین به اسم نویسنده همراه با شرح
 نگهداری می شود

و هم خود همکاران قلمی این  «آنالین جرمنافغان »که همیشه در دسترس خوانندگان و عالقمندان پورتال 
گنجانیده شده و به دسترس همه قرار گرفته است، عالوه  آنچه جدیداً در این بخش سایت قرار میداشته باشد.

فیسبوک، تویتر وصفحۀ یوتوب نویسنده است که از این طریق میشود با  نمودن آدرس وبسایت، صفحۀ
برای  سهولت از آنها استفاده کرد، البته در صورت موافقت و خواست نویسندگان محترم در زمینه. 

 ائید.فرمید شرح باال را در تصویر زیر مشاهده شما میتوان هاوضاحت بیشتر در کار

 

 

 

 سایتش قرار داده است، تیم کاری عالقمندان  الین بدسترسامکاناتی که افغان جرمن آن سهولت ها و عالوه بر
متن و محتوای آن از نظر که این پورتال تمام مقاالت، مطالب تحریری، صوتی و تصویری نویسندگانش را 

 از طریق و افکار شان اثر گذار باشد، بر اذهان ۀ خوانندگان بوده،قمورد توجه و عال واال وکمیت و کیفیت 
 اجتماعی سه شبکه مسؤولین اینسبوک، تویتر و یوتوب بیرون میدهد. ( فیسوسیال میدیا)سه شبکۀ اجتماعی

    عبارتند از: «آنالین جرمنافغان »پورتال

                               بوکفیس صفحۀ غوربندی مسؤولحمن سید عبدالرمحترم  .1

                                              تویتر  صفحۀ ی مسؤولځاځ هللاوحیدمحترم  .۴

                         یوتوبصفحه مسؤول  در کل «نالینان مجرافغان »تیم کاری  .3
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سب با وقت در فرصت منا «آنالین جرمنافغان »سوسیال میدیای  یهای نشانهک روی یشما میتوانید با کل
 . مائیدمشاهده و مطالعه فربه ارامی گذاری الزم، 

ت با جبین گشاده منتظر پشنهادات، در همه حاال «آنالین جرمنافغان »که تیم کاری پورتال نا گفته نماند 
 نظرات و انتقادات آباد کنندۀ تان، برای بهبود در کار هایشان بوده و همیشه خواهند بود.  

 

داشته هایش را از  «آنالین جرمنافغان »فرمودید تیم کاری  قسمی که شما عزیزان در گفته های باال مطالعه  نوت:

طریق سه شبکۀ اجتماعی )سوسیال 
میدیا( یعنی، فیسبوک، تویتر و 
یوتوب بیرون میدهد که مسؤولیت  و 

که ها بنشر و ظبط مطالب درین ش
را، دوستان گرامی ما که اسمای 
 شان در فوق تذکر داده شد عهده دار

 ند.ا

شما هم معلوم است، ازآنجائیکه به 
به حیث یک  «پلسگوگل »امروز 

همچنان  شبکۀ جوان انترنتی
ش جایگاهش را در قلوب عالقه مندان

پیدا کرده است و همسان سایر شبکه 
درین دنیای مجازی در دیگر  های

به  جمعی اطالعاتسریع انتقال 
شهرت نیک و بسزای دارد. روی 
این ملحوظ تیم کاری پورتال هم 

« گوگل پلس»د تا شبکۀ تصمیم دار
را در کنار سایر شبکه های قبلی 

اطالعاتی اش  (Networkشامل )
در رسانیدن داشته هایش به خوانندگان عالقمند سهولت و سادگی بیشتر را فراهم سازد. لهذا تیم کاری پورتال  ،ساخته

با  تقاضا مینماید تا جهت همکاری از آنعده عزیزانی که عالقمند عهده داری این مسؤولیت باشند صمیمانه و دوستانه
( با ما به تماس شده، آگاه german.de-mailto:info@afghanو داوطلبانه، به ایمیل آدرس)به شکل رایگان ما 

 مکارحیث ه امید است با حضور گرم شما بهدر مشمولیت شبکۀ مذکور در سایت اقدام جدی صورت گیرد.  سازند. تا
 .(Social Media)مراجعه شود به تصویر( بسازیم.agoرا شامل) «+g»و« +g»( را شامل agoبتوانیم )

اظهار سپاس و تشکر کنم  در خاتمه میخواهم صمیمانه از دوست و همکار گرانقدرم محترم دیپلوم انجنیر قیس کبیر
 ند.ه ادین جرمن آنالین یاری رسانبنده را در توضیح معلومات و شناخت بیشتر روش کاری پورتال افغاکه 

 

 با حرمت
 

  آنالین جرمنافغان عضو تیم پورتال   صالحه وهاب واصل
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