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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

                                                       
 1۱/۰۱/2۰1۲         افغان جرمن آنالین

 

 حسن اختتام تجلیل  
 2۰12روز جهانی همبستگی زنان درسال 

 
جهانی زن با پشت کار خستگی ناپذیر تیم کاری پورتال افغان جرمن روز ( 2۰1۲)بتاریخ هشتم مارچ سال جاری

آنالین و به همت سائر نویسندگان، شعرا و قلم بدستاِن دوستدار این پورتال، به شکل بسیار با شکوه و خاصی 
 پورتال افغان جرمن آنالین جهت سپاسگذاری از همکاران قلمی، شعرا، نویسنده گان و همه قلم. برگذار گردید

بدستانی که با فرستادن اشعار و نوشته های زیبای شان در تجلیل این روز تاریخی سهم فعال گرفتند، لستی را با 
نام از این همکاران فرهیخته و دانشور ترتیب داده اند، تا این تجلیل بی سابقه را در صفحات تاریخی   3۱درج

 .پورتال ثپت نموده جاویدانه و ماندگار سازند
 

 :بدستان همکار درین روز عبارتند ازاسمای قلم
 

 1-  تیم کاری افغان جرمن
 آنالین

 2- محترم ابراهیم نعیم 

 ۱- میرمن آرزو نیک بین 

 2- محترم آصف بهاند 

 5- میرمن نفیسه رشید 

 3- محترم ضیاء قاریزاده 

 7-  میرمن راضیه واصل
 کریمی

 8- محترم محمد ظاهر عزیز 

 9- میرمن سیما رزمی 

 8-  عارف محترم محمد
 عباسی

 9- میرمن سیمین بارکزی 

 9- محترم ف، هیرمند 

 1۰-  میرمن فرزانه فارانی
 سید

 11-  محترم مشتاق احمد
 بخشی

 12- میرمن لطیفه نوری 

 12-  محترم محمد اعظم
 سیستانی

 1۱-  میرمن معصومه
 کوهستانی

 12- محترم محمد نسیم اسیر 

 15- میرمن مهوش لطفی 

 13-  محترم محمد هاشم
 انوری

 17-  میرمن نازی نور
 عاطفی

 18-  محترم حنیف رهیاب
 رحیمی

 

 

 19- میرمن ناهید واسعی 

 2۰- میرمن راضیه هوتکی 

 21-  محترم محمد اکبر
 یوسفی

 22- میرمن رحمانه سیر 

 2۱-  محترم نجیب هللا
 بارکزی

 22- میرمن رودابه فروتن 

 25- محترم رسول پویان 

 23-  میرمن ُرعنا زمریالی
 رزیر

 27-  ملیار آزادمحترم صادق 

 28- میرمن رویا زمانی 

 29- میرمن زلیخا پوپل 

 ۱۰- میرمن سامیه اصیل 

 ۱1-  محترم محمد هاشم
 انوری

 ۱2- میرمن نسرین منصور 

 ۱۱- محترم ولی احمد نوری 

 ۱2- میرمن ثریا احمدزی 

 ۱5- بی بی سی 

 ۱3- میرمن حبیبه کوهستانی 

 ۱7- میرمن سیما سماء 

 ۱8- میرمن شازیه بلخی 

 ۱9- شاهده اعظم  میرمن
 واصل

 2۰- دکتور شهیر نثاری 

 21- میرمن شیرین ارشاد 

 22- میرمن شیما غفوری 

 2۱-  میرمن صالحه وهاب
 واصل

 22- میرمن صالحه یوسفی 

 

 
 25- میرمن گلچهره یفتلی 

 23-  ولی احمد نوری 

 27- میرمن آشا ابوی 

 28- میرمن عاطفه عاطفی 

 29- میرمن عزیزه عنایت 

 5۰-  اخترمیرمن عزیزه مهر 

 51- میرمن ملیحه نایاب 

 52-  میرمن ماللی موسی
 نظام

 5۱- میرمن نریمان فایض 

 5۱-  میرمن وحیده مجید
 واصل

 52- میرمن قریشه عبیدی 

 55-  میرمن فرزانه فارانی
 سید

 53- میرمن مسعوده قاضی 

 57-  میرمن لینا روزبه
 حیدری

 58-  میرمن ملیحه نایاب 

 59-  میرمن ماللی موسی
 نظام

 3۰- من ثریا رهیاب میر
 رحیمی

 31- میرمن مسعوده قاضی 

 32- میرمن رحمانه سیر 

 3۱- ف. میرمن فرزانه 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

تیم کاری پورتال افغان جرمن آنالین ضمن اظهار سپاس و امتنان از همه همکاران فعال پورتال در بخش های 
محترم ولی احمد مختلف این کاشانۀ ُپر از صفا و صمیمت و خانۀ وحدت ملی افغانها، بطور اخص زحمات بیشمار 

محترمه   ، زحمات مزیدخش تحلیل هادر ب در تنظیم، تصحیح و نشر مطالبنوری و محترمه صالحه وهاب واصل 
که یکی از  محترم فرید فهیمدر بخش کلتوری و فرهنگی و زحمات خستگی ناپذیر محترم نبیل عزیزی و آشا ابوی
محترم سید رحمان در بخش های مختلف تخنیکی همچنان زحمات  ،هستند افغان جرمن آنالین پورتالمتصدیان 
را درین روز و همه روزهای دیگر که همه در اوقات فراغت شخصی ایشان بخود متقبل در بخش خبری  غوربندی

شده برای بهبود و استحکام، پیشرفت و توسعۀ پورتال افغان جرمن آنالین میکوشند، ارج گذاشته از هریک شان 
رکناراین تیم خواسته و موفقیت های مزید شان را توأم با حضور گرم شان بطور دائمی د بطور جداگانه تشکر مینماید

از خواهران ما واقع گردد، به  یریتعداد کث دکه توانسته محل اعتما پورتال افغان جرمن آنالین .و خواستار میباشند
 نشرات ما بدون شک نقش سازنده خواهد داشت.    تیمؤثر خواهران ما، در تکامل و عیمشارکت وس نیبالد، ا یخود م
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