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 70/71/5712 افغان جرمن آنالین
 

 میالدی 5712گزارش فعالیت های رسانه یی سال 

 پورتال افغان جرمن آنالین
 

پورتال افغان جرمن آنالین از جناب ف، هیرمند همکار حقوقی پورتال که در تهیه و ترتیب این گزارش سهم بارزی گرفته اند 

 اظهار سپاس و تشکر می نماید.   
 

را جهت میالدی فعالیت های متعدد  5712تال بر اساس تعهدات مندرج در روش نشراتی خویش، در سال این پور

 ی روشنگریبرادقیق و معتبر علمی، اجتماعی و سیاسی  مؤثق و دانستنی های اطالعات، معلومات، اخباررسانیدن 

صه های مختلف راین فعالیت ها در عستمدیدۀ ما به انجام رسانیده است، طوری که خواهیم دید  میان مردم شریف و

قبل از ورود به  موضوعات و محتویات اصلی گزارش ساالنۀ پورتال  و با شیوه های گوناگون به عمل آمده است. 

 :ارائه شودمختصر  الزم است، در بارۀ این پورتال معلومات ،آن 5712فعالیت های سال به ارتباط 
 

جوان افغان مقیم جمهوری فدرال آلمان محصل ال قبل از این، توسط دو س 57 افغان جرمن آنالین به طور تقریبی

سایت آن بوده است که همزمان با اشغال کشور ما توسط شوروی علت تأسیس این وب ایجاد و به فعالیت آغاز نمود،

دو محصل ردیدند، گ ایشان میهر وقتی جویای احوال کشور ما از استادان این دو جوان افغان   سابق همصنفی ها و

 می زنند.  صفحۀ انترنتی یکآگاه ساختن همکاران خود و هموطنان خویش، دست به تدویر افغان به منظور 

که به سبب آن سایتآغاز ایجاد این وب در  سایت می باشند،م صاحب امتیاز و مسؤولین این وباین دو جوان که فعالً ه

نام گزاری کردند. بعداً به همکاری « افغان جرمن آنالین» به زبان جرمنی بود، آنرا آن صفحهنشرات  ،در وحلۀ اول

یت به سااین وبمعروفی و جناب دیپلوم انجنیر خلیل هللا کریم عطایی  ، جناب دیپلوم انجنیرجناب ولی احمد نوری

 قبل از آنکه در بارۀ عنوان آن اندیشه ای شود چنان مشهور گردید که دیگر پشتو نیز همت گماشت و نشرات دری و

 شد.مناسب و الزم دیده ن این پورتالنام  و امکانی برای کدام تعدیل در عنوان
 

پورتال افغان جرمن آنالین یک رسانۀ کامالً و صد فیصد غیر انتفاعی بوده و حتی هیچ گاهی فکر نشر اعالنات و 

نیز  د، وثروتمند ان ستعد وتبلیغات تجارتی را هم نکرده است، این بدان مفهوم نیست که انگار گردانندگان آن خیلی م

)حکمی و یا حقیقی( و یا کدام  یا مساعدتی را از جانب کدام شخص به این معنی هم نیست که این رسانه کدام کمک و

یافت خارجی کمکی دراخلی و چه یافت می کند. این پورتال قطعاً از کدام ارگان چه د)هر نوع ارگانی( در ارگان

ی ملی و ا گاهی به منظور پیشبرد آرمان هاخواه م اگر هموطنان دلسوز و وطن کرده و دریافت نمی کند، آرین

و اما ما  ،ما چنین مساعدت بی شائبه را با جبین باز خواهیم پذیرفت ،شریفانۀ این رسانه به ما کمکی پیشنهاد کنند

زم انی هم که مصارفی الزم ورفه جویی و اقتصادی عیار بسازیم سعی کرده ایم تا کار و فعالیت خویش را با کمال ص

های پورتال( این مصارف را همان گردانندگان محترم این سایت که معاش مناسبی  ورباشد )مانند حق االجارۀ سر

 دارند، با هم انداز کرده و خرج مذکور را تمویل می نمایند.

می  غیر جانبدار طرف و کامالً بی غیر وابسته و، لیست(ا)پلیور کثرت گرا افغان جرمن آنالین یک رسانۀپورتال 

تعلق و وابستگی ندارد و خود رسانۀ افغان جرمن  ، قومی و تباریو گروپ سیاسی و حزبی هبه هیچ گرو باشد و

ام ع به طور نشرات آن مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تأریخی و پارتی نمی باشد و وحزب آنالین نیز کدام 

اندیشه های  قریب این پورتال دارای افکار و شریف و گان و همکاران... را شامل می شود.  گردانندمطالب علمی و

 :آتی گرد آمده اند صداقت کامل به خاطر تحقق داعیه های با خلوص و این پورتال دورمتفاوت و متنوع هستند که 
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 ی کشور، ـــــت ارضـیـامـمـظ تـــفـــح 
 ،دفــاع  و تقویۀ فرهنگ اصیل مردم ما 
 ردم افغانستان، ـی مــلـاستحکام حاکمیت م 
 ها،  ی افغانـدت ملــحکیم وحـت ت وـاظـفـح 
 ا، ـز مـزیـن عــات در وطـبـو ث ح ـن صلـیـتأم 
 ن، ـردم فقیر و ستمدیدۀ وطـحمایه از حقوق حقۀ م 
 ا، ـا در تمام عرصه هـع ملی مردم مـحراست از مناف 
 اهالی شریف مملکت ما،  ها و هبرابری و مساوات تمام گرو 
 تعهد به برابری کامل جنسیتی و تأمین همه جانبۀ حقوق زنان،م 
 خواهان ارزش های دیموکراسی و حاکمیت قانون برای مردم ما، 
 می باشد سالم در وطن دوست داشتنی مایده های ناونت ستیزی و مجادله علیه تمام پدخش . 
 

هر مطالب البته جونگرند. ن های ما را به دیدۀ تردید نرمامشروط بر آن که آ  ،انددهیچ گروهی نمی مقابل این پورتال خود را 

 نظر داشت همین آرمان های ما احتوا می کند. رعایت و درنشراتی ما را 

اودیویی و ویدیویی( منتشرۀ ما ممکن حائز خطوط فکری بصری ) به همین اساس نگارش ها و مقاالت و محصوالت سمعی و

 ما قرار گرفته نمی توانند.  مختلف باشد ولی مناقض آرمان های مطروحۀ

ام همگی ی از انکشافات روز تا روز تکنولوجسایت رسانه یی، علی الرغم مشکالت عدیده کوشش نموده است تا حدوداین وب

 نشر آسانی نیز ایجاد تسهیالت و سهولت در نشر موضوعات متعدد و نشراتی خود و شیوه های کاری و توسعۀبرای بوده و 

که این همگامی با انکشافات، از برکت توانایی های  داشته باشدتغییرات مثبت دائمی قرار  پیشرفت و ت درنگارش ها و مقاال

 که اگر این بدیعات از برون پورتال بدست کبیر میسر می باشد فهیم و قیسیک فرید  هرمحترمان همین دو انجنیر ُپر تالش ما 

 می آمد، ما واقعاً قادر به تمویل آن نمی بودیم.
 

 ارائه می گردد: پورتال افغان جرمن آنالین بالترتیب با معرفی هر بخش آن م 4102سال  هایاینک گزارش فعالیت
 

، اتحلیل ها و پیام ه بخشاخبار،  بخششامل کند  را معرفی میهرست بخش ها و صفحات متعدد آن، فصفحۀ نخست این پورتال

را ردیف نموده است. بر عالوه کلکین های یتی و بخش قاموسونه تحق آثار علمی و کتابخانهخانۀ فرهنگی افغان ها و  بخش

از لحاظ محتویات اهمیت مخصوص به خود ایجاد شده اند که هر کدام دیگری هم در صفحۀ تقریباً عمومی تحلیل ها و مقاالت، 

ی نشرات، کلکین های آرشیف نویسندگان، پنجرۀ از البالپنجرۀ نظر سنجی  باشند، مانند آرشیف نظر سنجی، را دارا می

ان تو النشر، عنوان مقاالت برگزیده را میست مقاالت جدید ینیز در کنار ل وو مطالب انتخابی مخصوص نشرات ویدیویی 

 مالحظه نمود. 

سایت رسانه یی با امکانات محدودی که دارد قادر نخواهد بود تمام این صفحات، پنجره ها و کلکین ها مبرهن است که یک وب

نیاز به کار زیاد داشته اند، که زمینۀ قسمتی از این صفحات و پنجره ها  زیرافیصد فعال نگه دارد،  صد ورت کامل ورا به ص

 .اجرای آن در دسترس ما قرار نداشته است

ال تقابل یادآوری است که نشان یا )آمبلیم( مشخصۀ زیبا و ملی پورتال افغان جرمن آنالین که در صفحۀ فهرست مندرجات پور

 باشد. ورزیده و با استعداد ما محترم سیدال هومان میاز همکاران ابجا شده است کار هنری یکی ج
 

  تحلیل ها و پیام ها: بخش

ر د یم؛ادامه می ده« پیام هاتحلیل ها و »صفحۀ محوری و اصلی پورتال افغان جرمن آنالین یعنی صفحۀ  با معرفیرا  موضوع

ث و نیز انتقادات، مباح وعلمی ، حقوقیها، مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تحلیل ها، مقاالت، نگارش ،این صفحه

مقالۀ علمی و تحقیقی به نشر گذاشته شده که زیادترین آن در  1252مجموعاً م 5712رسد؛ در سال  به نشر می نوشتاری و...

 بوده است. فبروریمقاله  در ماه  152مقاله و کمترین آن  512مارچ ماه 

زیر  را اجتماعی کشور ضوعات سیاسی ووعمده ترین ممندرج در این صفحه، بل توضیح است که مقاالت و نگارش های قا

امد حتردید در امضای پیمان امنیتی از سوی جناب  ،تعلل در ابالغ نتایج انتخابات اً ؛ مانند، تعلل در انتخابات، بعددریگ بحث می

ای ، تحلیل هدور دوم ج انتخاباتیتدویر و اعالم نتائ بحران در انتخاباتی وکرزی رئیس جمهور سابق کشور، کشمکش های 

به طور عموم همان مسائل و حوادثی که به  اقتصادی مملکت و ترین رویداد های نظامی، سیاسی و عمیق علمی در مورد داغ
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نشر  ان ُپر تالش کشور در این صفحه بهنحوی با منافع ملی کشور ما نسبتی داشته است، به مداقه گرفته شده و ثمرۀ کار دانشمند

  .ندگذاشته شده ا

نظیر راکت پرانی های پاکستان به سرزمین مقدس ما، جنجال های انتخاباتی مانند سهم گیری  ،مسائل مهم 5712خالل سال  در

 با شهامت ما درتهنیت از سهم گیری مردم  اشخاص نا مناسب در میان کاندید ها، توضیح نکات مثبت انتخابات، استقبال و

نقض قانون  قانونی انتخابات و ابعاد حقوقی و پارلمانی، شرح موضوعات وتوضیح ضرورت تحول رژیم به نظام  انتخابات،

یا  و رعایت و قانون ساالرتیم، رسانیدن معلومات ضروری برای درک حقایق جامعۀ  اساسی در کنار آمدن و توافق نامۀ دو

مبارزه در برابر نفوذ  پرستی و پله و جنبه گرایی ها، مقاومت و همبارزات قدرت و افشای گرو احیاناً نقض آن در کشمکش های

 الیننمزدوران افغان آن، تالش پورتال افغان جرمن آ استعماری رژیم آخوند های ایران وفرهنگ بیگانه بالخصوص فرهنگ 

بان های معمول شامل فهرست زبان های مستقل زرت ، به صو)پشتو و دری(ملی ما  هاین نوشتاری زبانبرای فرمول بندی لسا

ه محافظت جیایرانی و بالنتبی پایۀ  به این صورت، بستن دروازه های نفوذ کلمات چوت انداز و ویر ها، وسافت در کامپیوتر ها و

 :رسیده اند ب و مسألۀ دیگر به نشرده ها مطلهمچنان ضرورت استندرد سازی آن و  ما و های ملیاز اصالت و رهایش زبان 

الین از میان مقاالت واصله، اهم ترین شان را که به رویداد ها و مسائل سرنوشت کشور ما مرتبط باشد، نافغان جرمن آ پورتال

ر سانسورۀ آن به صورت آزاد و بدون کدام ضا می نماید که در بابان عزیز پورتال تقاطدر ستون نظر خواهی می گذارد و از مخا

له شامل مطالب مده موضوع به نظر خواهی گذاشته شد، منج 5712د، چنانچه در سال نرا ابراز بدارنظر خویش  ،و تصرف

 : مربوط به
 

  ریاست جمهوری افغانستان،  1333انتخابات سال 
 زی و زورگویی، انتخابات و تمرین یکه تا 
  ،مسألۀ کابل بانک 
 ند، نیز شامل بوده استتعیین نمی شو« کابینه» چرا اعضای حکومت.  

 

خواهی ابراز نظر کرده ز سرتاسر دنیا در بارۀ ده موضوع شامل نظرنفر از هموطنان ما ا 1227در سال مورد بحث در حدود 

و  ترین سادگی آن طبعی گردآوری نظرات هموطنان با تمام بیساختی و باید افزود این نظر خواهی و و در آن سهم گرفته اند،

مقاالت وبسایت افغان جرمن  می نماید. صفحۀ تحلیل ها و بیاناب موضوعات وطن ایشان ین افکار هموطنان ما را در بتر شفاف

علمی پورتال می باشد، که مقاالت تحلیلی وتحقیقی در  اجتماعی و - آنالین، آئینۀ نشرات روشنگرانه و پرورشگر افکار سیاسی

 آن به نشر گذاشته می شود.

غان جرمن آنالین در زمینۀ به نشرگذاری مستقالنۀ نگارندگان، عالمان، دانشمندان، افپورتال که  در این جا الزم است شیوۀ بدیع

گزارده است، شیوه ای است که نگارندگان بدون مداخلۀ  ءرویدست گرفته و به اجرا پورتالن و نویسندگان گرامی این یمحقق

نوشته  خود ایشان دود ده نگارندۀ محترم این پورتالحدر  گذارند، که فعالً رتال، مقاالت ایشان را به نشر می گردانندگان اصلی پو

کنند. این طرز به نشر گذاری نوشته ها، هم  اصل و حق آزادی بیان را به  های ایشان را در صفحۀ تحلیل ها و مقاالت نشر می

ر کند، اعتماد عنص می تقویه ناشر را نشان داده و ماد متقابل میان نگارنده و نیز اعت کند و شگفت آن تأمین می نحوۀ عالی و

اری شود که در سال جتوقع برده می  ها به شدت صدمه دیده نیاز به پالش و پرورش دارد.معنوی است که در میان ما افغان 

 د.این تعداد افزایش یاب
  

 محترمه صالحه وهاب واصلاز یک سال بدینسو  و تحلیل ها و مقاالت محترم ولی احمد نوریبخش جملۀ سایر همکاران  در

ه انشایی نگارش ها شبان امالیی و تصحیح در ترتیب، انسجام وایشان  د، کهنشمرده می شوبخش عمدۀ این دگان انندگر از زمرۀ

هم از جانب نگارندگان گرامی و هم از طرف بخش ، که البته نشرات این یدنفشانی می نما صرف به خاطر وطن جان روزی،

همه فشار و ثقلت، را متحمل شده سطح  دو همکار عزیز این وخالی از جنجال و فشار نمی باشد  ،بان عزیز این صفحهطمخا

  . قناعت بخش نشرات را محافظت نموده اند

نگاشته  لبابر عالوه جناب سید رحمن غوربندی نیز به ترتیب و نشر مقاالت دری  سهم دارند. باید توضیح نمود که مقاالت و مط

 رتب، منسجم، تصحیح و به نشر سپرده می شود.توسط جناب سید رحمن غوربندی م ،توښشده به زبان پ

ی تحقیقی و سیاس و آثاردارد؛ در تحت این عنوان مقاالت  نام« مطالب برگزیده»در صفحۀ تحلیل ها عنوان دیگری هم داریم که 

 تخمینیکه برای روشن شدن حقایق مفید بوده و در تهیه و تحریر آن زحمت کشیده شده و فارغ از اندیشه های چوت انداز و 

که در همان مقطع  یباشد و یا مطلع شدن از محتویات آن برای مردم شریف ما ضرور و جدی باشد و بعضاً عوامل و انگیزه های
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برای مدت بیشتر جهت جلب توجه مخاطبان  «مطالب برگزیده»زمانی نشر آن اهمیت می داشته باشد، در زیر همین عنوان 

 گرامی این پورتال گذاشته می شود.
 

رود،  این پورتال به شمار میمفید است که یکی از پنجره های « 1تحقیقی "حبیبه" آرشیف آثار علمی و» با ارزش بخشدیگر  و

یا به یک نوعی به دسترس پورتال قرار گرفته و  آرشیف، آثار تحقیقی، علمی و تأریخی که در پورتال به نشر رسیده و در این

مینه، گان قرار دارد، در این زده و همیشه به دسترس مطالعه کنندحفظ گردی انین دیگرنیز متن قوانین اساسی کشور و بعضی قو

دستیاب نمودن آثار و کتب موجود در این آرشیف ساده ساخته شود، پورتال افغان جرمن  در نظر است تا طریق داخل شدن و

جمع آوری کند، میتوان ادعا نمود که در این  این آرشیف اثر علمی را در 1777بیش از  5712آنالین توانسته است تا اخیر سال

 ما بی نظیر را پیدا کرد.ا ،آرشیف آثار ولو کم
 

نام دارد، در این پنجره مصاحبه های ترتیب شدۀ این پورتال یا مصاحبه « آرشیف مصاحبات»داریم که ما پنجرۀ دیگری هم 

)محترمه فرزانه جان  همکار این پنجره مصروفیت شخصیما، به دسترس می بود، اما بنابر ازدیاد کار ها و  شدۀهای گلچین 

ما سعی خواهیم کرد این پنجره نمی باشد. فعالً زیاد فعال  وقتش این پنجره را با زحمات با ارزش خود رونق داده بودند( که در

  مجدداً فعال بسازیم. ،را در صورت مساعدت امکانات

رویداد های جالب تصویری را در  که برخی از سخنرانی ها، مصاحبه ها ودر صفحۀ تحلیل ها کلکین نشر ویدیویی هم داریم 

 توان مشاهد نمود. آن می

برگزیده شدۀ این  انتخاب وهم جا داده شده است، که مطالب مورد « مطالب انتخابی» کلکین ،همچنان در همین صفحه

  کند. می معرفیاز سایر نشریه ها را  پورتال
 

   صفحۀ اخبار روز:

ریافت د روز را از منابع مؤثق و معتبر باشد که تازه ترین و مهمترین اخبار بیننده ترین صفحات آن می ُپر پورتال از بخشاین 

وقایع را  وخبرنگار استخدام کرده  ،بنابر ناتوانی مالی قادر نیست تا خودافغان جرمن آنالین  گذارد، پورتال کرده و به نشر می

نموده تا اخبار مربوط به وطن و اوضاع اطراف و مرتبط به قضایای کشور ما را از مؤسسات ، ولی سعی ثبت و به نشر بسپارد

در اسرع وقت و به موقع  گلچین نموده ومنابع ملی و بین المللی،  اعم از ،خبرگزاری، بیطرف و یا درگیر در مسائل کشور ما

 گزارد. ب معرض اطالع هموطنان ما در

 بدین سو فعال گردیده است، مسؤول بخش اخبار جناب سید رحمن غوربندی، که سابقۀ کار بخش اخبار تقریباً از چهار سال

ر موصوف ب پابند به اصول کاری خود می باشد. از جملۀ گردانندگان زحمتکش و تخصصی در رادیو تلویزیون کشور دارد،

 منسجم نموده و به نشر می ، تصحیح وترتیب تحریر شده به زبان ملی پشتو را نیزمقاالت  ،نشر اخبار جو و عالوۀ جست و

 ید و به نشر آن اقدام می ورزد. نما محترم غوربندی صاحب حاال مقاالت دری را نیز مرتب و اصالح می گذارد.

تالش های میرمن نسرین برات که در کنار مسؤول صفحۀ اخبار کار می نماید نیز قابل تحسین  و یادآوری است، این دو همکار 

و بعضاً برای روشن شدن بیشتر  د،نگذار کنار مطلب به نشر می در ،ر را با تصاویر مرتبط به موضوع خبراخبا ،پورتال

  گردد. ی کل و یا قسمتی از خبر نیز استفاده میاز پخش ویدیوی ،یا برای تکمیل مطلب موضوع خبر و
 

دم  و وطن عزیز ما افغانستان باشد و نیز مندرجات موضوع اخبار از جهاتی مرجح شمرده می شود که در موقف تأیید منافع مر

مؤثق جلوگیری شود و هم از اخباری که به نحوی گروه  سعی بلیغ به عمل میاید که از نشر هرگونه شایعه، آوازه و افواهات نا

. در سال ابدی های دشمنان وطن از انتشار آن نفع ببرند، ممانعت به عمل آید و اخبار با تمام بیطرفی و شفافیت خبرنگاری انتشار

 خبر مربوط به وطن عزیز ما در این صفحه به نشر رسیده است. 2577مجموعاً در حدود  5712
 

ستون " از البالی نشرات" نیز ذریعۀ  شامل همچنان بنا بر ارتباط موضوعی مطالب بخش اخبار و سائر رسانه ها، موضوعات

 چین می گردد. جناب غوربندی پخش می شود، که از نشرات رسانه های دیگر گل
 

                                                           

 زگانیدوش یۀربوت میرا وقف تعل اتشیدراز ح انیافغانستان که سال یاز بانوان فرهنگ یکی بهیحب رمنی" به اسم مرحومه مبهی"حبۀکتابخان -1

  .شده است یافغان نموده نامگذار
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 :د افغانانو کلتوری مرکز 
 

پورتال افغان جرمن آنالین می باشد که می باید انتشارات این صفحه همین محتویات را هنری و نشرات فرهنگی، ادبی،  بخش 

 پارچهنیز با عرضۀ  هنری، هم با پخش پارچه های دلپذیر صوتی موسیقی و حاوی باشد، هم با نوشته های کامالً فرهنگی و

از شعر و نثر های ادبی دل انگیز،  ز آثار فرهنگی دلچسپ و زیبا استاهم است، این صفحه مملو  های جالب ویدیویی، که چنین

 مشبوع می باشد. از ترانه های موسیقی ُپر کیف، از داستان های مهیج اجتماعی 

زنان سخنور افغان، سخنان پند آموز، فرهنگی،  و یفرهنگی، تأریخ آرشیف فرهنگیان، البوم عکس ها، چهره های هنری و

پنجره های موسیقی قدیم کشور ما، اشعار پرنیان شعر و سرود. مخصوصاً  معرفی شعراء، داستان های کوتاه، ضرب المثل ها و

 د.نسایر بخش های آن خیلی دلچسپ و سر گرم کننده می باش زنان و البوم عکس ها و

آتی را  تواند اسباب ناشناخته مانده است این دالیل می ،من آنالین به دالیلی، بسیارولی این صفحۀ هنری ادبی پورتال افغان جر

 است، پس بیشتر مخاطبانسیاسی معرفی شده  - جدی اجتماعی پورتالبگیرد؛ پورتال افغان جرمن آنالین به طور عمده  بر در

ری و احساسی را خواهند داشت، به این جهت به ند که از این پورتال توقع کمتر نشر محصوالت سرگرم کننده و هنآن ذواتی ا

 . اندازند مینگاهی خانۀ کلتوری افغان ها کمتر  بخش

صرف یک صفحۀ  نشر وقایع سیاسی و اجتماعی باشد و ( میnetwork) "ورکت ن  "در حالیکه این پورتال یک پورتال کامل 

در صفحۀ تحلیل ها و سیاسی و  اجتماعینغز  و اشعار بعضاً پارچه های ادبی و اجتماعی . از سوینشرات آنرا شامل می شود

 پخش آن خبر شوند. پیام ها به نشر گذاشته می شود تا خوانندگان عزیز از نشر و

 

ل و جناب نبیفشانی می کنند  سایر کار این صفحه جان انسجام محصوالت قابل نشر و ذوات گرامی که در ترتیب و تهیه و

 و با سابقۀ خیلی غنی کار های فرهنگی و هنری جناب مسعود فارانی نویسنده و شاعرش، این بخ ءعزیزی طراح اصلی و اولی

 هستند که زحمات بی شائبه و صمیمانۀ ایشان را نباید فراموش کرد. کار و با استعداد آشا ابوی م ُپرمحترمه خان

مام و آنرا برای ت از انزوا برون بیاوردشکلی  ر مضمونی وپورتال افغان جرمن آنالین سعی خواهد کرد، این صفحه را با تدابی

تر ترتیب کند و در صفحات دیگر خود آنرا به مخاطبان خود  خواستنی تر و نسل ها، مخصوصاً نسل جوان کشور دلچسپ

 معرفی نماید.

 

 :قاموسونه

، مانند لغت نامۀ دهند میبا معانی آن شرح  را لغت ها صفحه ای است که در آن چندین لغت نامه گرد آورده شده اند و کلمه ها و

 ان به زبان دری افغانستان. پشتو قاموسونه و معانی لغت های ایرپشتو، د  انگلیسی به دری و

حدود  در 5712گرفته است، در سال  ترتیب قرار این لغت نامۀ اخیر به ابتکار جناب ولی احمد نوری در این اواخر زیر تهیه و

شرح گردیده درج و لغت تا حاال در آن  3777فعالً قریب به  این لغت نامه درج شده  و کلمۀ ایرانی با معادل دری آن در 1777

 است. 

فرهنگی  جلو استعمار کند و این لغت نامه از این جهت یک اقدام ملی است که اصالت زبانی زبان دری خود ما را محافظت می

کند.  معرفی میرا نمی شناسند، معادل دری آنرا به آنان نیز به اکثر هموطنان ما که لغت های ایرانی  ایران را سد می شود و

 تمجید دارد. تحسین و یاین کار جناب ولی احمد نوری واقعاً جا

 

خواننده در پورتال ما  07777طور اوسط در هر ماه در حدود م 5712 گردیم که در سال در اینجا متذکر میبه صورت کلی، 

 تویتر( به نشرات ما ملحق عالقمندان گرامی که در شبکه های اجتماعی )فیس بوک و رسانیده اند، که در این رقم آن محضور به

 نفر مجموعاً حد اقل یک میلیون  5712ل محاسبه کنیم، در سال شده اند شامل نمی باشند، که اگر آنان را یک رقم خیلی قلی

 .داشته ایممخاطب 

 

رافی ، خلص بیوگگردیده است ه به نام "آرشیف نویسندگان" مسمیکدارد د ، یک پنجرۀ دیگر هم وجومقاالت تحلیل ها و بخش در

منتشرۀ ایشان در پورتال افغان جرمن  بدستان گرامی که با ما همکاری داشته و یا دارند همراء با آثار اکثر نگارندگان و قلم

ش را معرفی می کند که بی ، این آرشیف صرف همان نگارندگان عالیقدرباشد رس می ستثبت و قابل دآنالین، در همین آرشیف 
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ئر سا» عنوان تحت، متباقی نویسندگان ثبت جداگانۀ شخصی نداشته ولی آثار ایشان نشر شده باشداین پورتال  در ۀ شانمقال دها ز 

 .گردیده است آرشیف «سندگانینو

 ل آرشیف گردیده است.همچنان نظرات هموطنان محترم ما که در ستون نظر خواهی درج شده است نیز نزد این پورتا

 ،دانشمندان، عالمان، محققان، متخصصان تالش آن ، اعتماد وپورتال افغان جرمن آنالین در این جا وظیفۀ خود میداند از همکاری

یش را خوماحصل کار همکاری کرده و  با این پورتال 5712ر سال بدستان معززی که د قلممقاله نویسان، نگارندگان و سایر 

خالصانه ابراز سپاس و امتنان می نماید، باید متذکر شد که  این پورتال اعتماد کرده و ارسال نموده اند، صمیمانه وجهت نشر به 

ریزی دانشمندان می باشد که این همه رسانه در جوالن است، پایه ها و ستون اساسی  محتوای نشراتی  عرق همین مساعی و

الت همیشه کوشش کرده است تا تسهیپورتال  ن، ایرندگان گرامی تشکیل میدهدرسانه ها را کار های علمی، تحقیقی و تحلیلی نگا

ت. ه خواهد یافم سازد که در آینده این مساعی با ارادۀ قویتر ادامهاین آثار فرا  تۀسیممکن را در اختیار نشر صحیح و شاالزم و 

 و من هللا التوفیق
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