
  

 

 (AGOنفر در ) 1000,000پیام تبریکیه به مناسبت تجلیل از بازدید 

آنالین افغان ـ جرمن تیساگرامی وب همکاران دست اندرکاران و  

افغان ـ جرمن که در بخش  تیسا هداشتنګو فعال ن شبریپ شما را در رینظیزحمات ب خواهمیازعرض ادب و سالم م بعد

بوده و  یآنهم بدون تعصب و تنگ نظر ...و یادب ،یکیتخن ،ګیفرهن ،یاسیس لئتا مسا یاجتماع لئمختلف از مسا یها

 یآورع جم یو وقت گذاشتن برا یو از خود گذر یخواب داریب ت،کار بدون زحم نیکه اصآل ا م،ینما دیو تمج ریاست تقد

 هستم.  تیسا نیا یخی. من شاهد چند مرحله تاربودیشدم ناممکن م  ادآوریکه در باال  لئمسا

شهر کارلسـروهـه که فعآل بنام )کا  یکیاتاق کوچک پوهنتون تخن کیدر  ۲۰۰۰آغاز  یال ۹۰در دهـه  تیسا نیا اول:

آن شروع کردند و آن زمان در تمام آلمان فدرال فقط چند هزار ارتباط  یابتدائ یاست، بکارها دهی( مسـما گردیت یا

افغان ـ جرمن  نیوز تیسا نیبود و ا شیشده بود و رو به انکشاف و افزا جادیو اشخاص ا یرسم ریدوا نیب یانترنت

در رشتـه  میفه دیو محمد فر ریکب سیق کیرافغان که ه نی( افغانها به ابتکار محصلی)صفحـه انترنت تیسا نیکه اولآنالین 

افراد و  نیرا ب یرا به اتمام رسانده بودند، درهمان آغاز در تالش بودند تا ارتباطات وسع یعال التیتحص کیالکتروتخن

خود مثل فعآل در  یریناپذ یخستگ یمختلف که در باال از آن نام بردم، با کارها یسسات و پوهنتون ها در بخشهاؤم

ادامه دارد.  انتا حاال هم کار و زحمـاتش و باشـدیم مختلف سخت مصروف بودند و یبخشها ید براموا یآورع جمتالش 

گذار  ـهیپا یبا اعضا شیو هم کردمیم فـهیوظ یفایو اقتصاد شهر کارلسـروهـه ا یکیمن هم آنزمان که در پوهنتون تخن

در پوهنتون مصروف بودم و  یت یمن هم در بخش آ نکهیا یبرا م،یکردیو تبادل افکار م مصحبت داشت نیوز تیسا نیا

 میآموختیمر گیاز تجارب همد

  

و به  عیبخاطر انکشاف سر دوم :

 ستمیس نیشدن ا یجا افتادن و جهان

 کهیخاص ی( وعالقـه مـنـدیت ی)آ

 نیانکشاف ا یبرا ریجان کب سیق

 دیجد لیتحص کیرا داشت  تیسا

رشته را فرا  نیبه ا شخصو م

و بدست آوردن  تیگرفت و با موفق

 یشهادتنامـه آن موسسـه، کارها

 یافغان ـ جرمن را بطور فن تیسا

آن براه انداخت. در شروع دولت 

همه  یکرز یآقا استیبه ر یانتقال

بودند که در بخش  نیدر تالش به ا

و  نسیو علوم سا یمختلف اجتماع

، بخش  کیبخصوص الکترو تخن

صورت  دیبا ی( کارها ی) آ ت

پوهنتون  تیشـدن توام جادیرا هم انجام دادند. آنزمان من هم با ا یکارها یبعض میفه دیهمراه با فر ریکب سیو ق ردیبگ

نموده و با  فهیوظ یفایا کیتخنیو اقتصاد شهر کارلسـروهـه در پوهنتون پول یکیکابل و پوهنتون تخن کیتخن یپول

 صفحه  نیکابل را که اول کیتخن ی( پولتی)سا ی( داشتم ، صفحه انترنتیت ی)آ دیجد یلوگتخنو بادر رابطه  کهیتجارب
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نتون دو محصل پوه یو اقتصاد شهر کارلسـروهـه و همکار یکیبود و است به کمک پوهنتون تخن یموسسه دولت یانترنت

 .  میکارلسـروهـه که با من آنجا بودند درست نمود

 

 

افغان ـ جرمن  تیدارم که روزانه چند صد نفر به سا ادیمعلومات از طرف دوستان را ب رارمن آن زمان را ق  سوم :

در  ی.  خالصه انکشاف فعلکردندیاطالعات را م یمختلف جستجو یکسب معلومات داخل شده و در خشها یبر ا نیآنال

آنزمان و  ریناپذ یخستگ و ریگیپ یحاصل کار ها ریو چهارماه اخ کسالیدر ظرف  ینفر ونیمل کی نیرابطه مراجع

 ریکب سیق یرا به همه دوستان و بخصوص آقا تیموفق نیکه ا باشدیم یفعل یدوستان و همکاران گرام گریادامه آن با د

از  یکامل همراه با همکاران گرام یشان را با صحت و سالمت میعظ یها تیعرض داشته و موفق تیو تهن کیتبر

 .مینمایاحترام م دیخداوند متعال آرزو نموده و تجد

  

                                            


