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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

  ۳۴13-11-۴۰                                                                                       آنالین افغان جرمن 
 

 افغان جرمن آنالینپورتال  برواکتماۀ  احصائیه  
 

 رادیو، سینما، تلویزیون، قبیل از جمعی های رسانه دور، چندان نه آیندۀ در که ندارند تردیدی و شک متخصصین
 .گردید خواهد عرضه انترنتی خدمات طریق از زمان مرور به غیره و مجالت ها، روزنامه تلفون،
 پروگرام باشند، داشته واقعی تصور یک شده ارائۀ خدمات دسترسی از خدمات، چنین کنندگان عرضه اینکه برای
 مشخصات دیگر و براوزر، زمان، محل، „ قبیل از را ها دسترسی دقیق معلومات تا است شده داده انکشاف هایی
 .نمایند آرشیفبندی و کرده مستند مستقل، صورت به مربوطه، های سرور در را

 آنرا نتایج ماهانه و کرده استفاده ها پروگرام چنین از ها افغان ویبسایت نخستین حیث به آنالین جرمن افغان پورتال
 مثبت انکشاف توانند می وسیله این به ما خوانندگان  .دهد می قرار خویش اختیارعالقمندان در احصائیوی شکل به
 .کنند قضاوت خود ها، رسانه این متصدیان  غه  مبال از دور را، آنالین جرمن افغان منفی و
 :نماید می استفاده ذیل بسروریو سه از خویش خدمات  ه  عرض جهت  "او گی آ"
 

 afghan-german.com افغانی نشرات برای 
 afghan-german.de آلمانی نشرات برای 

afghan-german.net   ویدیوئی و صوتی مطالب ِاف، دی پی اسناد فوتوها،  ه  ذخیر برای. 
 

 .گردد می آرشیفبندی و مستندسازی “afghan-german.com„ بسروریو در افغانی نشرات حاضرصرف درحال
 یندنما می استفاده ما ازمطالب "تویتر" و  "فیسبوک" قبیل از اجتماعی های رسانه طریق از که های افغان ا  تلاعج

 "هیتس" ملیون 3 از بیشتر خیلی ماهانه های دسترسی تعداد آن غیر در  .باشند نمی احصائیه این شامل متأسفانه
 جای “afghan-german.net„ سومی سرور در ویدیوئی، و صوتی ،"فاِ  دی پي „ اسناد که است این دلیل  .میبود
 در "تویتر" و "فیسبوک" سمبول طریق از تواند می رسد، می نشر به  "او گی آ" در که مطلب هر  .شود می داده
 .برسد نشر به مربوطه ه  کشب

 می صورت سرور همان از آن به دسترسی طبعا   است، شده ذخیره “afghan-german.net„ در مربوط فایل چون
 .شود نمی احصائیه شامل لحاظ این از و گیرد
    -afghan„ یعنی سرور یک از اینکه عوض در مینمائیم؟ استفاده خویش خدمات عرضۀ برای ویبسرور 3 از ما چرا

german.com“  داتا" زیادی مقدار تا دهد نمی اجازه ما مالی توان که است این اش دلیل .آید عمل به استفاده" 
 .کنیم ذخیره انترنتی، قیمت گران بسیار ویبسرور در را ،)مشخصات(

چه  جدید گنجانیده شده است که از طریق آن به احصائیه  یهموطنان گرامی! در صفحه  "تحلیل ها و پیام ها" یک در
 ماهوار سایت دسترسی مستقیم امکان پذیر می گردد.

 :برواکت  همادر  فیصدی دسترسی  افغانها از داخل و خارج کشور
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 3تر ۳ 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

آلمان با بیشترین مراجعین،  بعد از کشور ۳۴13بر سال ودر ماه اکتقراریکه در این )دیاگرام( مشاهده میشود، 
     در فهرست  کشورها با دسترسی بیشتر به  و انگلستان کانادا ،های اضالع متحده  امریکا و به تعقیب آن هالندکشور

 قرار دارند. ،گی او"آ"
تفاوت از  بی ،شود درج می هاحصائیدر  ،فقط یکبار در ماه مربوطه افغان جرمن آنالینپورتال هر مراجعه کنندۀ  

 بسایت گردیده است.یینکه چند بار در همان ماه داخل وا
 .ی توانید با یک کلیک مشاهده کنیددر تحت دایگرام م ،مورد نظرکشور های دیگر را با مراجعه به لینک ماه 

 

 
 

 کنید! توجهآتی های لطفا ً به جدول 
 :قام عمومیار
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 3تر 3 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

 لیست: کشورها

 
 استفاده: مورد یبروزر ها
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