
  
  

  میداُستان سبز اندیشه و وب ،بانو ءمجله
مسوول انجمن فرھنگی  را بھ اثر لطف آقای غوث الدین میر،" بانو"شمارهء سیزدھم مجلھء وزین 

بودن مطالب مرا واداشت کھ تا آخرین  دلچسپ ،خواندم پا آنرا سر تا .بدست آوردم ،افغانھا مقیم اتریش

بھ عنوان احترام  ،بانو ءدر ھمین جا میخواھم بھ ھمھ دست اندرکاران مجلھ .نیز بخوانم را صفحھ مجلھ

ادبی است از تھء دل تبریک عرض  ،رھنگیپشتکار و زحمات شان کھ محصول اش چنین یک کار ف بھ

  .بدارم

از نشانھ ھای پویائی و  رسانھ ھا در واقعیت یکی از مھمترین عوامل توسعھء فرھنگی و مطبوعات و

در روشن  رسانھ ھا جایگاهء شایستھ جامعھ بھ شمار می آیند کھ کثرت متنوع و متفاوت تحرک در

رات و ھکذا در نظ ایجاد فضای مناسب برای گفتمان و برخورد سالم و سازنده ،ساختن اذھان عامھ

ن متفاوت بودن و متنوع بود ،کثرت رسانھ ھا. تعالی فرھنگ و فھم عمومی دارد ،ارتقاء سطح آگاھی

و چی بشکل  ،چی روی صفحھ انترنت بیشتر از صدھا سائت و بیشتر از ھزارھا وبالگ ،رسانھ ھا

در . احتوا می کندشکل و محتوای مطبوعات بیرون مرزی کشورما را  و مجلھ چاپی آن ده ھا جریده

دد و از نشر می گر ،نام مجلھء است کھ بھ ھمت زنان قلم بدست افغان مقیم اروپا) بانو(این شمار 

 ،با صفحھ آرائی خوباپی در خارج از افغانستان، کھ بھ شکل چ نشریھ ھای می باشد ،انگشت شمار

ھنری و اجتماعی و دقت در انتخاب مطالب بھ  ،نشر مطالب متنوع ادبی ،و جذاب عکس ھای رنگھ

 شورما اولین نشریھء استدر مطبوعات بیرون مرزی ک" بانو" ءمجلھ .دسترس عالقمندان قرار دارد

  . کھ اعضای ھیات تحریر آنرا زن ھا تشکیل میدھند

نظر دور نماند مستقل بودن و  گیرد و از بیشتر مورد توجھ و عنایت قرار آنچھ می خواھم در این زمینھ

است کھ در گونھ ھا و رویھ ھای خود عرصھ مناسب برای طرح " بانو"مجلھء  ،آزاد بودن بیان اندیشھ



با  کھ تا این شماره ھنرمندان و منتعقدان بویژه زنان افغان را ،گان هنویسند ،ات و نظریھ متفکراننظر

  .داشتھ باشد در آینده دارد بیشتر از این داشت و خود

موفقیت می  ییشبرد نشراتی مجلھء بانو، آرزوپتک تان در امور  ،دست اندر کاران گرانقدر بھ تک

  .تمام مھاجران افغان مقیم اروپا گردد یچراغ دلنشین کلبھ ھا ،نمایم تا باشد بانو

  

 فضل الرحیم رحیم
  

  ٢٠١٠مارچ  ٣٠

  
  .ید یانترنت مطالعھ نما ءرا روی صفحھ پائین شما می توانید مجلھ بانو پیوندبا کلیک کردن روی 
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 !توجھ

  تمجاز اس »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« و نقل مطالب از کاپی

  دمی باش »اصالت« ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ
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