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 «.برود ، با گذشت زمان از میان نرود هر کی با زمان»
 افغان جرمن آنالین  یدورنما

  
از   سالشمار کنندۀ ورود به پورتال افغان جرمن آنالین نشان داد که تعداد آنانیکه در عرض چهار  دستگاه اخیراً 
بار رسیده. این بدان معنی ست که هر سال حدود نیم میلیون  بازدید کننده به دو میلیون دیدن کرده اند، پورتال این

تنها یک پورتال سابقه دار  ه ن . این واقعیت نشان می دهد که پورتال افغان جرمن آنالینمی شودازین پورتال بازدید 
  بازدیدکنندگان نیز می باشد. قابل اعتبار برای العاتییک منبع مهم اطیا   است، بلکه یک پورتال

 

  «وب تکنالوجی»آیندۀ 
پیش برده می شوند، مانند  و یا یک تیم وبسایتها که توسط یک شخص در این رابطه الزم است تا اطالعاتی در مورد
  ارائه گردد. وبسایتها یک سلسله معلومات در صد متباقی  95پورتال افغان جرمن آنالین و در بارۀ حدود 

  
خدمات دیگر می گردد که به  تعدادی و وبسایت خدمات ،ایمیل خدمات مانند خدمات از سری یک شامل اینترنت
برای کار های شخصی   دو پیشکش اولی یعنی ایمیل و وبسایت مردم جهان از بیشتر به کار می روند. متنوعی مقاصد

د گذاشت. در  ندر آیندۀ نزدیک تغییرات عظیمی را پشت سر خواه  استفاده می کنند. تکنولوژی ایمیل و وب یردفتو  
 مقالۀ حاضر صرف به دگرگونیهائی که قرار است در بخش وبسایت رونما گردند، پرداخته می شود.

  
 برای این مقاصد استفاده خواهد شد:  تنها وب تکنالوجی در آیندهٔ نزدیک

  

صدای  ،آزادی صدای از قبیل ونیو، تیلویزرادیمانند  ت  خدما کمک کننده برایوبسایت ها به حیث  •
توسعه و   با مواد، متن ها، ویدیو ها، اودیو ها و غیره خدمات خود را که  و غیره آمریکا صدای آلمان،

 انکشاف می دهند
  

 .و غیره یآموزشمراکز ، ها ، آرشیفها ، کتابخانهها از قبیل قاموس ت  ارائۀ خدمابرای وبسایت ها  •
  

ه به وبسایتها به مثابۀ کارت ویزت نیاز دارند تا از  و غیر ، انجمن هاطبیبان، وکالی دعوا، رستورانتها •
اطالعات را تقدیم نمایند. چنین   طریق آن بتوانند به مشتریان خود، آدرس، اوقات کار و یک سری

 .  جو کرد و مورد استفاده قرار دادو  وگل جستگاطالعات را می توان از طریق  
  

آن   وبسایت ها که از طریقانترانت یاد می گردد، خود را که به نام  داخلی مؤسسات بزرگ، انترنت •
  اطالعات را به دسترس کارمندان خود می گذارند.

از کمپنی ها برای خدمات مختلف مانند خرید و فروش تکت های طیارهُ ریل، کرایه گرفتن موتر سائر  •
  استفاده می کنندوبسایت ها 

  

  مستفید شوند  نهامانند تولیدات و سرویس های آ خدمات مردم می توانند از که وبسایتهائی خالصه •
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وبسایتهای که توسط یک    چنانهم  .شدند  که از صفحه انترنت محو  و غیره  “perian blog„همینطور که وببالگ مانند  
مضمون پی دی اف و اخبار  اداره می شوند و خدماتی را عرضه نمی توانند به جز از چند و یا یک گروپ شخص

  ی که تهای، مخصوصاً وبساعاجز خواهند ماند دیر یا زود از تداومو ویدیو هائی را که از منابع دیگر کاپی می کنند، 
مثالً اگر چنین شخصی .  می باشندشدن    محو  یدان، اولین کاندباشندنفر و یا یک گروپ    و وابسته به یکنداشته    سرمایه

آن وبسیات به لرزه می آید. و اگر آن شخص این تصور  روز در شفاخانه بماند، شیرازۀ    10مریض شود و برای مدت  
از مرگ او وبسایتش ادامه می یابد،  بعد و زنده درازی سالیانسال    ۱۰۰ " "انیس جریدۀ مانند  داشته باشد، کهخام را  
  امروز    جادهٔ انحراف سوق می دهند.به  به انکشاف تکنالوجی عقیده ندارند و دیگران را  خود  که   است  کسانی این باور

ده آورده اند که جواب دگر یهاو ده  ,Facebook, Twitterجوان و پیر، زن و مرد رو به شبکه های اجتماعی مانند 
 . می باشدشان  اقتضاآتهمهٔ 
 

و   و فوراً دست به کار شد تا در پهلوی خدمات عادی متوجه پورتال افغان جرمن آنالین چهار سال قبل به این معضله
 ،آهسته را به مثابۀ یکی از خدمات انترنیتی ارائه نماید که اینک روزمره مانند اخبار، اشتهارات و غیره، قاموسی

  .میگیرد در خدمت هموطنان قرار  آهسته

 

 افغان جرمن آنالین به آیندهٔ وبسایت   راجع حاال 

گرچه  فعالً در پهلوی    .قرار دارد   ع و احوالاوضاهمچنان در همین    افغان جرمن آنالینپورتال  باید صادقانه گفت که  
حیث دروازهٔ تبلیغاتی برای فعالیت های همیشگی خود، در  خدمت »قاموس کبیر افغانستان« ثابت قدم است و به 

زود و یا دیر به  همان سرنوشت مانند   . در غیر آن جذب همکاران جدید در بخش های مختلف قاموس فعالیت می کند
 دگران دچار خواهد شد. 

 
را به اولین کتابخانهٔ مجازی مدرن تبدیل نمائیم و   افغان جرمن آنالینپورتال  وند یاری رساند، تصمیم داریم،  ااگر خد 

صوتی و ویدیوی در آن با تمام امکانات تخنیکی جابجا کنیم. درین صورت است، که    ،د کاغذی، قلمی، کتبیهمهٔ اسنا
 خواهد کرد.  تضمین، بلکه تداوم حیات پورتال را نیز نتنها خدمتی شایسته برای جامعهٔ افغانی کرده ایم

 
 در پایان بار دیگر این مثل آلمانی را باید تکرار کرد که:  

 

 "!برود نرود، با گذشت زمان از میان کی با زمانهر "
  

 پایان 
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