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 1 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 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 

 
 

 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
   

 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
   __________________________________________________________ 

 

 ۸۰/۸۰/۳۱۰۲                    فارو

 شد لنامهفص جریدۀ آئینه،
 

جهان انتشار مییابند.  طاقصی نقا سطوح مختلف در رسانه های برون مرزی افغانها امروز به اشکال و

در رابطه با پناهندگان آغاز به نشرات  یکی از نخستین رسانه های چاپی افغانها که توسط پناهندگان و

باالی کاغذ چاپ صفحه  ۰۳بشکل اخباری در   ۳۱۱2تا سال  ۰111از سال که  کرد، جریدۀ آئینه بود

این جریده فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند )فافون(  صاحب امتیاز منتشر می گردید. و

 است. 

 به اثرانقالب الکترونیک درجهان تعداد زیادی از نشرات چاپی غرض صرفه جوئی در مصارف و

ادند. جریدۀ آئینه نیزبعد ازیک سهولت برای خوانندگان انتشارات خود را شکل الکترونیکی د ایجاد

 توقف کوتاه، اکنون بشکل  فصلنامۀ الکترونیک نشرات خود را دوباره آغاز نموده است. 

مطالبی از   و تا حدی محتوی عنعنوی خود را حفظ کرده ، ۳۱۰۲جون  ،سوم آئینه ۀشمارۀ اول دور

ادبیات  ، مصاحبه با پناهندگان و شخصیت های علمی و فرهنگی ، خبر ها و گزارشات مهاجرین قبیل 

در فهرست مطالبش جلب توجه میکند. در پهلوی آن درشمارۀ فوق مقاالت علمی  حقوق بشر و هنر و

 ن ساخته است.را تعدد صفحات فصلنامه ممک وفنی نیز گنجانیده شده است. این نو آوری

 

منافع دفاع ازخویش به مرام نشراتی قبلی آئینه یعنی طی یک اطالعیه برمتعهد بودن آئینه هیأت تحریر

اتحادملی همه افغانها تأکید نموده دفاع از، دفاع ازحقوق بشر، پناهندگان افغان ومصالح جمعی

مستمر برای تالش بتوانند به که در فضــــای بحرانی کشور، دست اندرکاران آئینه  آرزومیکند

 د .نروشنگری و کـار مثمر فرهنگی ادامه ده

 

درنشرات آئینه مطالبی به زبانهای دری، پشتو، هالندی وانگلیسی به چشم میخورد. با تأسف درشمارۀ 

دری( بشکلیکه قبأل معمول بود رعایت نشده است. امیدواریم در  اول تناسب زبانهای ملی )پشتو و

ریم تا از شمارۀ بعدی به این نقیصه توجه جدی صورت گیرد.  ازهموطنان عزیزدعوت بعمل می  آو

 www.favon.orgطریق سایت هذا به فصلنامۀ آئینه نظراندازی کنید: 
 

 فارو" روابط"کمیتۀ 

 


