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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٨/٠٧/٢٠١٠                          افغان جرمن آنالين
  

  اطالعيه
  افتتاح مجدد بخش کلتوری

  

  هايی را فراهم کند تاهزمين ، دايم در تالش است، با اهداف ملی   يک رسانۀ مسئولبحيثافغان جرمن آنالين پورتال 

سهولت  ، به . . .وووان اقتصادی دين، آگاه علمای رخين، محققين، سياست مداران،ؤهموطنان اعم ازنويسندگان، م

ازين سبب در کنار صفحات جديد، خواسته . شانرا به دسترس مردم افغانستان قرار دهند بتوانند، مطالب و نظريات

 اين امکان خوشبختانه . را به پيشگاه ملت سرفراز خود تقديم نمايدافغانیاست، همه روزه اخبار تازۀ جهانی و 

 . استقبال گرديدازطرف وطندوستان به گرمی
 

در پهلوی مسايل ديگر، حد اقل شرايطی که عرض وجود در انترنت را به حيث يک پورتال تبارز می دهد،  

، منجمنت، دسترسی به مطالب طرف عالقۀ )نشر مواد يا مطالب( مشخصاتی  است که عدم مرکزيت عرضۀ محتوا

ار جداگانه از نظر لسانی، ترتيب آرشيف های خاص و از ، ساخت)دسترسی مستقيم به آثار يک نويسنده(استفاده کننده 

همه بيشتر بخش های  جداگانه  برای مضامين اطالعاتی، سياسی، ادبی، کلتوری، تعليم و تربيه و غيره را در بر می 

  .گيرد
 

با در نظرداشت مشخصات فوق، افغان جرمن آنالين  منحيث يک پورتال معتبر در تجديد صفحات مرکز کلتوری 

شعرا  اينک به همکاری ادبا و. قدام به عمل آورد که خاصتاً  تنظيم آرشيف های صوتی آن  بيشتر جلب توجه می کندا

 مطالب بيشتری را به عالقمندان  ادبيات و هنرتقديم وبخشيده و هنرمندان وطنخواه توانست اين بخش  خود را وسعت 

   .نمايد
  

در صفحۀ تحليالت دريچۀ جديد با عناوين متحرک بنام مرکز کلتوری  باز می گردد که در آن آخرين مطالب نشر شده 

 .يک کليک روی يکی از مطالب  آن شما را به صفحات مرکز کلتوری رهنمائی می کند. از برابر نظر می گذرد
  

  :می رسانيم القمندان محترم پورتال  ععاطالبه 

استفادۀ سریعتر تقدیم ميشود، بروز    صحافت بهتر، سهولت و،که  با وسعت بيشتر خش کلتوری رابمجدد فتتاح ا 

  .راموش نفرمایندف )جوالی(شنبه دهم ماه جاری

   
  ...به آرزوی همکاری هرچه بيشتر هموطنان

  
  پورتال افغان جرمن آنالين

  
 پايان

  
  

  
 


