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 «*حبیبه» آثار علمی و تحقیقیکتابخانٔه 
 

پیشرفت سریع در رشتٔه تکنولوژی اطالعاتی درنگ نمی 

را " ویرسافت "و " هاردویر"هر روز بیشتر تولیدات . کند

انقالب . می بینیم که ظرفیت فکری مارا به چلنج می طلبند

دیگر رشتٔه تکنولوژی اطالعاتی که در برابر ما قرار 

فروش "و « کتابخانه»، "کتاب"دارد،  مطمئنا ً بخش 

 .را تشکیل خواهد داد" کتاب

،  " skobbE"کردن کتابهای الکترونیکی برای " دون لود"

sCottllbaT  ,Ipads  کتابخانه های آنالین روابط ما را از

 .با جهان کتاب دگرگون میکند
 ب سایتهای انفرادی به تدریجیو ومجالت  اخبار، روزنامه ها،

-E انحصار خود را از دست داده و جای خود را به کاغذ برقي

Paper  میسپارند. منبعد کتابخانه  یکیالکترون، انترنت و کتب

جاگزین کتابخانه های متعارف  Virtual libraries های آنالین

فایل کتب مورد  ، Cloudمیگردند. کتابفروشی های میتوانند از 
 نظر را داونلود و آنا ً چاپ نمایند. 

 

  . برسند نشر به( ِافی د پي) فورمات در سندگانینو نیمضام تا بود نیا یتکنولوژ انکشاف در (AGO) میت نانه  یشبیپ نظر

پی دی اف برعالوۀ  مزیت عدم امکان تحریف و تغییر متون نویسندگان، طبع و چاپ سترۀ با نشر مضامین در فورمات 

 متون و آرشیف سازی مقاالت، تحت نام مؤلفین و نویسندگان و ایجاد یک کتابخانۀ آنالین در خدمت خوانندگان میباشد.
 

(AGO)   از دیر زمان  بدینسو آرشیف مضامین منتشرۀ پورتال را تحت اسمای نویسندگان راجستر شده اش  پایه گذاری

نام نویسنده عالمه گذاری  پهلوی   کرده است. اسم نویسندگان راجستر شده در روی صفحٔه تحلیالت با نشانه ای 

 .گردیده است
 

 

 نویسنده  رهنمائی میکند. در این آرشیف شما با تصویر مؤلف،  آشنارشیف آخواننده را به   یک کلیک به نشانٔه 

خلص سوانح و هرکدام از مضامین  وی را که خواسته باشید مطالعه کرده میتوانید! درمثال ذیل شما این  شده

 خصوصیت را بهتر مشاهده کرده میتوانید.
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هنمائی میکند. در این آرشیف شما میتوانید نویسندۀ خواننده را به آرشیف نویسندگان ر آرشیف نویسندگانیک کلیک به 

 دلخواه خود را انتخاب و با یک کلیک باالی نام نویسنذه به آرشیف شخصی نویسنده داخل شوید.

 
 

تصمیم دارد که آنعده از مقاالت را که جنبۀ علمی و تحقیقی داشته باشند در یک   AGOدر پهلوی آرشیف نویسنده،

 کتابخانه تحت عنوان آثار علمی و تحقیقی جابجا کرده و آنرا بصورت آنالین در اختیار خوانندگان قرار بدهد.
 

 :می باشد  Content Type„ کتگوری„شامل پنج  “آثار تاریخی و علمی “در حال حاضر
 

0. Content Type  ،دفاع از هویت ملی در برابر تجاوز سیاسی و فرهنگی بیگانه 

8. Content Type  دوره های تاریخ افغانستان، 

3.  Content Type ،اعمار مجدد افغانستان 

4. Content Type حقوق بشر و نقض آن در افغانستان 

0. Content Type :  قوانین اساسی و معاهدات 
 

امکان توسعه برای کتگوری های جدید موجود است. هر کتگوری به ذات خود دارای کتگوری های فرعی و تقسیم 

 ( باز و بسته میشوند.-بندی کوچکتری نیزمیباشد که توسط عالمات مثبت)+( و منفی )
 

، Views ،Search functionality   مانند دیگر  کاریل یا ابزار ئمصور، وسا در پهلوی ترتیب یک طرح خوب و

Filters،  RSS-Feed ز اهمیت اند که خواننده را در قسمت پیدا کردن کتابها و یا مقاالت دلخواه شان ئوغیره نیز حا

 کمک می نمایند.
 

 مختلفی منظرها ،«Sorting» فیتصن ،«Search functionality» جستجو طرق با توأمی قیتحق وی علم آثار کتابخانه  

«Views»، ی لترهایف و«Filters» دسترس به نیمضام و کیالکترون مطلوبی ها کتاب زودتر چه هر تا دهیگردی نیشبیپ ادیز 
 بتوانند گرفته قرار
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 :به تصویر آتی توجه شود

 

 

 :معرفی ابزارآتی برای استفاده از کتابخانه
  

 View یا منظر  ( به معنی قابل دید نمودن چیزی در یک موقعیت خاص. در حقیقتView این مفهوم را )( یا )منظر

 افاده میکند که در یک کتابخانه به یک بخش مشخص و دلخواه مراجعه شود.

معیاری  (View)منحصر به خودش را دارا میباشد. کتابخانه با  ”منظر “ View در آثار علمی و تحقیقی هر کتگوری 

 مندرجات باز می شود. این بدان معنی است که شما وارد کتابخانه با تمام ملحقات آن شده اید. سپس  شما میتوانید

(View)  دیگری را انتخاب نمایید. این هم بدان معنی است که شما وارد یک بخش خاص کتابخانه شده اید.  درینجا شما

 .ی بینید که تنها منحصر به همین کتگوری اندمعلومات جابجا شده را در قالب ستونهایی م

در ستون مؤلفین، شما نام نویسندگانی را می بینید که یک و یا چندین تألیف آنها در آن کتگوری جابجا شده اند، و 

  انتخاب نویسنده برای فلتر نمودن مضامین وی سهلتر می شود.
 

  جستجوفنکشن Search functionality همۀ ما در امور روزمره منحصر به انترنت از ماشین جستجو یا Search 

engines   کهاستفاده می کنیم مانند گوگل، یاهو و غیره که از زمره ماشین های جستجو معروف و عادی روزمره اند 

ستجوی مطالب از طریق آنها  مواد مورد ضرورت خویشرا در می یابیم. ماشین جستجو افغان  جرمن آنالین قابلیت ج

را در محدوده کتابخانه خود دارد. این یکي از ابزار مهم کار در امور کتابخانه است که موازی با رشد کتابخانه نقش 

 مهمی را بازی خواهد کرد. 
 

 (Filter) یکتعداد ستونها با ابزار فلتر مجهز شده اند. بخاطر نیل به هدف میتوان از یک یا چندین فلتر استفاده   فیلتر

 کرد. 
 

 (Sorting) شما میتوانید ستون "مؤلف" یا "عنوان مضمون" یا بعضی از ستون های دیگر را به   یا تصنیف کردن

تصنیف نمائید. با استفاده ازین تصنیف شما مؤلفین و مقاالت دلخواه تانرا سریعتر و سهلتر بدست آورده  –حساب الفبا 

 میتوانید.
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 RSS feeds این ابزار برای استفاده کنندگان زمینۀ آنرا مهیا میسازد تا مطالب مورد ضرورت شانرا از    

 .بصورت اتومات بدست آورند RSS-Reader و یا از طریق Browser کتابخانۀ آثار علمی و تحقیقی از طریق
 

 RSS  ا َدونلود منماید. در حقیقت برای ریدر کتابخانه افغان جرمن آنالین را متداوماً کنترول میکند، و مطالب جدید ر

استفاده کننده زمینٔه آنرا مهیا میسازد که بدون مراجعه به سایت افغان جرمن آنالین مطالب مورد نیازش را از این 

 طریق بدست آورد. 

 

 
 

مستیقماً   RSS Reader“ریدر„ یا   Browser“براوزر „میتوان با   “ار اس اس فید  “RSS-Feedبعد از مشترک شدن با

 ابخانه تماس گرفته شود، بدون آنکه پورتال افغان جرمن آنالین باز باشد.با کت
 

 :به تصویر آتی توجه شود
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کتاب ها و مضامیِن  تعداد در این منظر همه کتگوری ها با. ظاهر میگردد" مندرجات"منظر  ،با  باز نمودن کتابخانه

 . شامل آن، نشان داده می شوند

 

 
 

 :این جا امکانات آتی میسر خواهد بود در 
 

  یا به ( +)درجستجوی یک مضمون معین به اشارۀ مثبت"Content types "در صورتیکه . کلیک  می گردد 

 .یافتن یک مقاله از این طریق مشکل است ،کتابخانه دارای محتوای غنی باشد

  ستون نویسنده"با یک کلیک در . خاب کردآنرا انت" ستون نویسنده"اگر اسم نویسنده معلوم باشد میتوان در"، 

باز میگردد زیرا با انتخاب نام نویسنده  ،لیست اسمای همۀ مؤلفین که در کتابخانه یک یا مضامین بیشتر داشته باشند

 :این است یک مثال. همه مطالب تحریری وی فلتر شده شامل لیست می گردند
 

 
 

 جستجو: 

 مطالب مطلوب پالیده شده میتواند. ،وسیلٔه دیگر در اختیار است که از طریق آنماشین جستجو در اینجا بحیث یک 

 

 
 درج 

 مطلب

جستجوی برا کیکل  
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نتیجه:

 
 

 با معلومات بیشتر باز می شود بعد از کلیک باالی لینک نتیجه صفحۀ
 

 
 

 

هریک  برای .مطلوب انتخاب میگردد( یا )منظر( View)آنگاه  ،که مضمون در کدام کتگوری قید خواهد بودفهم دقیق 

 تاپداون مینو" انتخاب شده میتواند. “TOPDOWNMENUوجود دارد که در چوکات ( یا )منظر( View)کتگوری یک 

 

 
 

معرفی نمودیم. اکنون کتگوری های مربوط به آنرا تا اینجا همه وسایل کاری برای استفاده از کتابخانه را به شما 

 بصورت خلص معرفی میداریم.
 

 “دفاع از هویت ملی در برابر تجاوز سیاسی و فرهنگی بیگانه„ کتگوری
 این گتگوری از سه بخش ذیل ترکیب شده است:

 

خواندن ی برا کیکل  
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 هویت ملی 

مملکت ما )افغانستان( قابل  در این مبحث مطالبی نشر می شوند که دفاع از هویت ملی ما یعنی )افغان( و نام

 دریافت میباشند.

 هویت زبانی 

در این مبحث مطالبی نشر می شوند که  در بارۀ زبان های ملی و رسمی افغانستان یعنی )دری( و )پشتو( و 

 حفاظت اصالت آنها قابل دریافت خواهند بود. 

 افشاگری 

ست، ادبیات و کلتور افغانستان با نشر نوشته در این مبحث از هر گونه تجاوز فرهنگی و سیاسی بیگانه در سیا

 های صاحب نظران و وطن پرستان ممانعت می شود.
 

 .دفاع از هویت ملی در برابر تجاوز سیاسی و فرهنگی بیگانه" را انتخاب می کنیم به طور مثال منظر "

 

 
" محدود به آنهای می ماند نویسندهبعد از آن کتگوری مورد نظر نشان داده میشود و لسیت مؤلفین در ستون "

 که صرف در چوکات این کتگوری چیزی تالیف کرده باشند. باین وسیله فیلترکردن مؤلف نیز سهلتر می گردد.

 

 
 

نشان داده میشود. در تصویر آتی دیده میشود  ،عالوه بر آن اطالعات بیشتر که به کتگوری منتخب تعلق میگیرد

"موضوع" یعنی  ۳ظاهر میگردد. چون اکنون این کتگوری شامل  ،که ستون "موضوع" متعلق باین کتگوری

 یلتر نمود.که میتوان هر یک آنرا ف ،)افشا گری(، )هویت زبانی( و )هویت ملی( میباشد
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 به طور مثال بعد از فیلترشدن هویت ملی مطالبی دیده می شوند که شامل هویت ملی می باشند.

 

 

  
 “دوره های تاریخ افغانستان„ کتگوری
 تقسیم شده که هریک آن متشکل از ادوار مختلف می باشد: مبحثبه سه  دوره های تاریخ افغانستانکتگوری 

 ( 0141)قبل از تأسیس دولت احمد شاه درانی درتاریخ باستان  :مبحث -

 (0141تأسیس دولت احمد شاه درانی در : تاریخ معاصر) بعد ازمبحث -

 رجال و شخصیت های مؤثر در تاریخ افغانستان :مبحث -
 

 هر مبحث به ادوار مختلف تشکیل گردیده است، که در ستون آن مبحث مطلوب فلتر )انتخاب( شده میتواند.

 

 
 

 می شویم  مبحثداخل آن  “تاریخ معاصر„بطور مثال بعد از  فلتر یا انتخاب 

 
 

 مختلف تشکیل گردیده است، که در ستون آن دوران مطلوب فلتر )انتخاب( شده  "ادوار„ از  “تاریخ معاصر„

 میتواند.
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 ن تمام مطالب مربوط به آن دوره ظاهر میگردد. ابازهم بطور مثال با انتخاب دورۀ سلطنت اعلیحضرت امان هللا خ

 
 

در اینجا اسمای نویسندگانی ظاهر میشوند که یک یا چندین مطلب در مورد همین دوره به نشر رسانیده باشند که فلتر 

 و انتخاب نویسنده بسیار به سهولت صورت میگیرد.
 

 
 رده بدسترس خواننده قرار میگیرد.انتخاب شود  مقاالت نامب« عزیزهللا کهگدای»بطور مثال اگر 

 

 
 

 “حقوق بشر و نقض آن در افغانستان„ کتگوری 
 

 این گتگوری از پنج بخش ذیل ترکیب شده است:

 حقوق زن 

 حقوق  مدنی زنان و موارد نقض حقوق زن در افغانستان 

 جرایم و جنایات جنگی 

نظرداشت وابستگی های سیاسی، قومی، افشای  مرتکبین و محرمین جنایات جنگی طی سه دهۀ اخیر بدون در 

 منطقوی، لسانی  و خاصتاً دینی و مذهبی.

           سازمان های حقوق بشر 

 مطالب و نوشته های  موسسات و سازمان های داخلی و خارجی حقوق بشر

 اعترافات و انعکاسات 

های سیاسی و نظامی باز بوده این بخش بروی همه ناقضین حقوق بشر، مجرمین و مرتکبین جنایات جنگی همه گروه 

که خود به جنایات  خویش اعتراف کنند و از بارگاه مردم افغانستان طلب آمورزش نمایند و تاریخ این برهۀ کشور از 

 لوث بدکاری ها و بدگمانی ها پاک و امکان افتتاح محاکم اختصاصی این دوره آغاز گردد.

 مطالب صوتی و ویدیوئی 

 ی و ویدیویی، مصاحبات صاحب نظران و اهل فرهنگ و سیاست قابل سمع خواهد بود.در اینجا همه مطالب  صوت



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له 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

 

 “قوانین اساسی و معاهدات„ کتگوری
 این گتگوری از سه بخش ذیل ترکیب شده است:

  موافقتنامه ها و معاهدات 

 از موافقتنامه ها و معاهدات حیاتی برای افغانستان درج گردیده اند تعدادیدر این بخش  

  قوانین اساسی 

که در زمان اعلیحضرت امان هللا  )نظامنامه(خوانندگان وعالقمندان در این بخش میتوانند با اولین قانون اساسی کشور

 نافذ گردیده و به ترتیب با متون همه قوانین اساسی بعدی کشور آشنا شوند. خان 

  تبصره های صاحب نظران 

 لی کشورپیرامون قوانین اساسی و معاهدات بین المل
 

 اعمار مجدد افغانستان
 این گتگوری عجالتاً عبارت از یک بخش ذیل است:

 منابع طبیی 
   معادن شامل این منابع می باشند ،بند و انهار ،جنگالت

 . . . 
 طبع صورت در کیاوتومات صورت به ها لیمیا ارسال مانند) رای کار لیوسا و های کتگور تعداد ندهیآ در مینظردار در ما

 وی علم آثار و میبخش توسعه(  رهیغ و کتابخانه ورژن نیآفل کی و ها فون سمارت در مطالب ونلودد   امکان و دیجد مطالب
 .میدهی جا آنها در را شتریبی قیتحق
 

مطلع گردند، یک دریچۀ جدید در بخش تحلیل  آثار علمی و تحقیقی جهت اینکه مراجعین " افغان جرمن آنالین" از محتوای جدید

 .ها و پیام ها عالوه گردیده که در آن بصورت خودکار آخرین مطالبیکه در این کتابخانه درج میشوند، ظاهر میگردند

 

 

هرگاه خواسته باشید مجدداً داخل 

 کتابخانه شوید لطفاً 

 بر 

 ” آرشیف آثار علمی و تحقیقی از“ 

 بر” آرشیف ها“و یا هم  در قسمت 

 کلیک” آرشیف آثار علمی و تحقیقی“

 .کنید 

 

 نویسندگان محترم

هدف دراز مدت پورتال افغان جرمن آنالین این است تا برای هموطنان خویش در کشور آبائی ما افغانستان یک 

. سلسله کتابخانه هایی با محتوای غنی و پرتوقع را  به اختیار بگذاریم تا در هر وقت ممکن به آنها رجوع کرده بتوانند

آثار خود در غنای این کتابخانه  رنشبنابرین از مؤلفین گرامی آرزو برده می شود تا با 

 .ها سهم بگیرند

با . کتابخانه های بیشتر برای ادبیات اودیو و ویدیو ممکن است شامل تجهیزات باشند

افغانستان محققان راهی را می پیماید تا یک مرکز تحقیقی برای ( AGOََ )این اقدام 

 .شده بتواند
 

ذاشتن به مادر وظیفۀ وجدانی  و * مادر موجود مقدس و دوست داشتنی است. حرمت گ
مادرم که عمر خود را  خود دانستم تا به احترام نام اخالقی هر انسان است. من هم وظیفه 

این بخش کارم را که  بحیث معلم در خدمت معارف و تربیت فرزندان وطن سپری نموده، 
وارم این خدمت یک بخش فرهنگی پورتال است به نام مادرم )حبیبه( پیشکش نمایم. امید

 احترام قیس کبیر با           بزرگ آن مادر بزرگوار را شاد کرده بتواند. کوچک روح 


