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 ۰۱/۰۳/۲۰۱۷           افغان جرمن آنالین

خدمت عالقمندان پورتال افغان جرمن آنالین خوش خبری  
 

 جلب می کنیم: توجه تانرا به کرونولوژی پورتال برای تفاهم درست
 

از جوانانی تشکیل شد که مدتی طوالنی در آلمان تشریف  زمانی در آلمان شروع بکار نمود که بخش نویسندگان آن "افغان جرمن آنالین"
مشغول  این جوانان در مکاتب و پوهنتون های آلمان از آنجایکه کامل نداشتند. گفتاری و و به زبان مادری خود تسلط نوشتاری داشتند
 سایتی را براه اندازند که جوانان دور مانده از کشوروبدربین افغانهای خارج از کشور  ش کردند تاتال ء  زبان آلمانی بودند بناه ب آموزش

 در قدم های اولیه توانست تعدادی را جذب کند که برای افغانستان ما مصدر خدمت سایتوباین  باخبر گردند. بتوانند از اوضاع وطن
بیشتر داشتند از طریق انترنت با ما  پشتو تسلط دری وهای  و نزدیک که به زباندیری نگذشت که دوستان زیاد از دور  رسانی باشند.
ملی  به نشراتی در زبان های فقوم، زبان آلمانی خارج شده ۀاز محدود "افغان جرمن آنالین" اعتبار زبانی آنها با همکاری و وصل شدند.

خوشبختانه دیری نگذشت که  سایت به ارمغان آورد.وبای کارکنان این فق روشنی را برا  که  دری نیز گردید. این تکامل نیکی بود پشتو و
درین صورت چون پورتال در  عرض اندام نمود. پورتالمنحیث یک  ،یک سایت خارج شده از محدودۀ "افغان جرمن آنالین" وبسایت

 خوشبختانه خوانندگان وبینندگان آن چندین برابر شد.، وسعت یافت بخش های مختلف
و رین ئزا ،متقاضیان پورتال خوشبختانه به میرفت. بیشتر شده روز بیشتر وه این پورتال روز ب دگان گرامینکن دیداررین و ئزا

دریک زمان واحد برای  ءو از قضا کنندگان چندین برابر شدهزمانیکه دیدار واخرآدرین  فقیت بیشتر جوابگو بود.ودگان خود با منکندیدار
در  چند مدتیبرای  ،تخنیکی پورتال خارج شده گنجایش و ، ظرفیتف می آورند، این ازدحام از طاقتدیدار از بخشهای مختلف تشری

  .می نمودکار ه دوباره شروع ب  در آن حالت شدکم می  مراجعین ش آنیر  زمانیکه  وهر اختیار نمی بود
کار گرفتیم تا ببینیم که بازهم ه آزمایشی را بخوش خبری ما اینست که ما برای کوتاه مدت پروگرام  ،خاطریکه این مشکل برطرف شوده ب

ش رفع  این مشکل مؤقتا  اما یقین داریم که  " این پورتال چه عکس العمل نشان خواهد داد؟روسیع دیدارکنندگان "سرو ازدحام و در برابر ر 
است با پول اعانۀ دوستان به  ، ولی در نظرشدوسیعتر ساخته کمی  کرام نندگانکی را برای دیدارئشده است چون اینبار میدان پذیرا

این مشکل دراز مدت باشد، انتقال دهیم، تا کنندگان کرام جدید با ظرفیت بیشتر که جوابگوی بازدید" ر"سروزودترین ف رصت به یک 
 تخنیکی حل شود.

و از ذوات محترمی که با کمک های مالی  ،وهم نوایی کردهبا نامه های فراوانی با ما همدلی  شده و از تمام دوستانیکه متوجه مشکل ما
تحمل  با بردباری سپاسگزاریم . همچنان از حوصله مندی بزرگان که این مشکل تخنیکی راخود در پویایی این وبسایت یاری نموده اند، 

ر باز مانده است. به این یا از نش بین رفته و حتی مقاالت بزرگان یا از دار نظرات و و . بدون شک درین گیرکرده اند قدر دانی می نمائیم
 مدنظر داشته باشید. را ی مشکل مائو حالت استثنا ما را بپذیرید معذرتسبب 

  .مجبور و زیرا ما معذور بودیم ببخشند. ما را با بزرگواری ایشان ازین مشکل پورتال رنجیده اند بزرگانیکه
را صمیمانه در  قلم توانای ایشان "افغان جرمن آنالین" افتخار معذرت خواسته عرض میشود که در پایان مستقیم از جناب هاشمیان صاحب

ممنونیم که با بزرگی مشکل  زمری کاسیو  ایاز نوري آزادي، صاحب محمدانور آڅړ همچنان از بزرگی جناب  هر حالت خواهد داشت.
 صمیمانه میانجی شده اند.  که بسیاراند  خود را از ما دانسته ما را احساس نموده

ماه باالتر از چهارصد  هفت حدود"حساب کن" نصب کرده ایم در ظرف  خود یک چند ماه اخیر برای آگاهی از ۀدر محدوددرین اواخر 

 "دیدارحسابکن"   .در تحت ستون اولی مراجعه نمائید کن" "حساب پیام ها لطفا  به در بخش تحلیل ها و . بار بازدید شده استهزار 
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