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قیس کبیر

دوره های تاریخی
و شخصیت های ملی افغانستان
در کتابخان ٔه آثار علمی و تحقیقی «حبیبیه»
وبسایت افغان جرمن آنالین و سرجمع دنیای مجازی انترنت منبع عظیم از معلومات را تشکیل می دهد ،که استفاده از آن
یک چلنج بزرگ است برای تحقیق و فلتر کردن راست از دروغ .خصوصا ً جست و جو و یافتن معلومات مؤثق درین بحر
بیکران
و عمیق .چنانکه گویند که غرق درین بحر ،اما تشنه دنبال معلومات عاری از جعل.
اینجانب سال ها است که در سه بخش متواتر فعالیت میکنم:
اول پورتال افغان جرمن آنالین،
دوم قاموس کبیر افغانستان و
سوم کتابخانهٔ «حبیبه»
البته بخش اول و دوم را به همکاری دیگر دوستان و بخش سوم را به تنهای پیش میبرم.
کتابخانهٔ «حبیبه» از ( Content Typeانوع محتوای) مختلف تشکیل یافته که هر کدام متشکل از کتگوری های
مربوطه می باشند ،مانند:
 Content Typeحقوق بشر و نقض آن در افـغانستان(132) :
 Content Typeدفاع از هویت ملی و زبانی در برابر تجاوز سیاسی و فرهنگی بیگانه(84) :
ontent Typeمسائل پالیسی های منطقوی و ستراتیژیک (184) :
 Content Typeمجموعه قوانین افغانستان ،معاهدات ،تفاهمنامه ها و اسناد مختلف (149) :
 Content Typeله هیواد دباندې افغاني خپرونې -انتشارات بیرون مرزی (65) :
Content Typeادبی ،فلسفی و معلوماتی(69) :
 Content Typeد افغانستان د اوسنی کړکیچ د حل په اړه(83) :

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

Content Typeدوره های تاریخی وشخصیت های ملی افغانستان (357) :
در اینجا می کوشم  Content Typeدوره های تاریخی و شخصیت های ملی افغانستان ) (357را از نزدیک معرفی کنم.

قسمی که در عکس باالیی مالحظه میکنید ،این  Content Typeدر همین لحظه دارای  ۳۵۷رساله میباشد که
در کتگوری های مربوطه تقسیمبندی شده اند.
کتگوری  :دوره اعلیحضرت امان هللا خان غازی داری  ۵۴رسالهٔ تحقیقی و
کتگوری  :اعلیحضرت محمد نادرشاه و اعلیحضرت محمد ظاهرشاه( دارای  ۳۴رسالهٔ تحقیقی می باشد.

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وقتی با عالمهٔ  +کتگوری مربوطه را باز کنید ،عنوان های رساله ها با اسمای نویسندگان آن ظاهر میشوند .شما در
صورت کلیک باالی عنوان قادر خواهید بود ،رساله را باز کنید و آنالین بخوانید و یا در کامپیوتر خود ذخیره کنید.
به طور مثال کتاب محترم زمانی «بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگلیس» با یک کلیک به دست می آورید .با
« »Moreمتباقی رساله ها باز میشوند.

به همین شکل کتگوری :اعلیحضرت محمد نادرشاه و اعلیحضرت محمد ظاهرشاه( تا حاال داری  ۳۴رسالهٔ تحقیقی
میباشد.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

برای سهولت کاری کتابخانهٔ متذکره حاوی فنکشن های مختلف از قبیل جست و جو به نام نویسنده ،عنوان رساله و
یا بخش از آن میباشد.
اگر خدا عمر بدهد ،شاید در آیند ٔه نه چندان دور ،صاحب یک کتابخانه مجازی و یک منبع معتبر و آسان قابل
دسترسی برای تمام محقیقین در دور دنیا شویم.
درین روز ها بحث های داغ در بار ٔه دور ٔه امانی و دور ٔه نادرشاه در جریان است .من شخصا ً از محقیقین نظر به
الفابت مانند:
ښاغلی باری جهانی
ښاغلی لمر احسان
داکتر عبدهللا کاظم
داکتر خالدی
اکادمیسن سیستانی
داکتر رحمان زمانی
و…………
خواهشمندم ،نوشته هایشان را به قسم رساله برایم بفرستند ،تا شامل کتابخانه شوند و برای نسل های آینده قابلیت
دسترسی را داشته باشند.

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

