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ووضعيیتت نابا سامانن وو ررقتبارر کشوورر٬، ررسالتت وو مسؤؤليیتت  پيیررااموونن »اافغانستانن

.نيیررووهھھھایی مووثرر وو ررووشنفکرر اافغانن  

ااززتمامم ددووستانن وو عالقمندداانن » ميیززمددوورر برراایی صلح وو ددمووکررااسی ددرر اافغانستانن«فعاليینن 
ددرر سيیميینارر کهھ ددرر  2015جوونن    20وو 19تا بهھ تارريیخ صميیمانهھ وو ااحترراامانهھ ددعووتت بعملل می آآووررندد 

ددرر تاالرر  بهھ ووقتت ااررووپایی مررکززییشامم  20نظظررگررفتهھ شددهه ااستت٬، بهھ ررووززهھھھایی جمعهھ وو شنبهھ ساعتت 
نمووددهه٬، بهھ ما  شررکتت (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy) پالتاکی

.اافتخارر ببخشندد  
  .2015 جونن  20وو 19تارريیخ وو شنبهھ  جمعهھ هھھھایی: ررووززسيیميیناررتارريیخ تدوويیر 
.ت ااررووپایی مرکزییقشامم بهھ وو 20: ساعت سيیميینارر ززمانن تدوويیر کک  

فرااخواانن  

منطقه وو جهھھانن٬،  ٬،ززووررگویانن ددااخلیددووستانن عزیز٬، ووضعيیت نابسامانن کشورر وو 
تنظيیم شدهه اازز سویی آآگاهھھھانن وو ساززمانن هھھھایی نبودد یک برنامۀ علمی وو دداانشی وو 

موجودد سيیاسی براایی تشکيیل ااتحاددهھھھا وو بسيیج مرددمم٬، جهھھت نجاتت اازز بحراانن مزمن 
جارریی٬، جامعه رراا ددرر چنانن حالت ررقتبارریی قراارر ددااددهه ااست که اامر صلح پايداارر وو 

.عاددالنه٬، برگشت به ززندگی عاددیی٬، ترقی وو ررفاهه ااجتماعی ددشواارر به نظر ميیرسد  

ت وو فعالل ددیرووززین خوااهه چپ وو خوااهه ررااست وو ميیانه٬، اازز عناصر ووططندووس
سهھھمگيیریی ددرر تصاميیم کالنن ملی چنانن به حاشيیه ررااندهه شدهه ااند که گمانن می 
رروودد چيیزیی به ااین نامم هھھھا هھھھرگز وو هھھھيیچ گاهه وو ددرر هھھھيیچ برهھھھه یی اازز تارریخ کشورر ما٬، 

تشتت وو پرااگندهه گی عناصر آآگاهھھھی غيیر وواابسته به . ووجودد خاررجی ندااشته ااند
اززمانن هھھھا٬، اازز یک سو وو ناکاررآآیی برنامه هھھھا وو ساختاررهھھھایی برخی اازز ااحزاابب اازز س

آآگاهه ترین  ووسویی ددیگر٬، هھھھمه رراا چنانن ددچارر یأسس وو نا ااميیدیی ساخته٬، که متعهھھد 
ااندیشمنداانن ما هھھھمه ررووززهه با رروویکردد به اامکانن هھھھایی پُر ااعجازز وو شگفت براانگيیز 

اررززاانن ددگرگونن خوااهه وو تحولل ااططالعاتی معاصرـ که می توااند براایی ووصل ددووباررۀ مب
به صوررتت  ؛وو ترکيیب ااندیشه هھھھایی ددووررماندهه اازز هھھھم٬، ممد ووااقع شوند  بططل

ااسفبارریی غرقق ددرر گردداابب ررووززمرهه گی هھھھایی بی سودد وو بی ثمر ددرر ااتاقق هھھھایی 
پالتاکی به تکراارر مکرررااتت وو چاقتر ساختن ااختالفاتت مصرووفف ااند یا ددرر عرصه ددیگریی 

بی مزهه وو گرفتن عکس هھھھایی یادد گارریی ددرر  با نامم فيیسبوکک به گفتن فکاهھھھی هھھھایی
ااین ددررست ددرر ررووززگارریی جریانن  .کنارر منقل هھھھایی کبابب پزیی٬، مشغله ددیگریی ندااررند

.گردداابب خونن مبدلل گشته ااست که ووططن به یک دداارردد  

 ااشاررهه به  بوددهه بلکهااین یاددکردد٬، خرددهه گيیریی بر مصرووفيیت هھھھایی ددووستانن ن
وو مسوليیت گریزیی ااگاهھھھانن اافغانن فاجعه تلخی ااست که اازز ااثر برخی اازز ااشتباهھھھاتت 

که ددرر خط پرااگندهه گی٬، آآنن هھھھم قومی ـ ززبانی٬، سيیر نموددهه اازز یک سو٬، برنامه 
هھھھایی قدررتت هھھھا جهھھانی وو منطقه یی که ما عمق منفعت هھھھایی متقابل خویش رراا 
اازز  ددرر آآنن هھھھا ددررکک ننموددهه اایم وو عدمم حضورر خودد اافغانانن ددرر معاددله هھھھایی سيیاسی٬،

  .ررخخ نموددهه ااست سویی ددیگر



به باوورر ما٬، ااین اامر ناشی اازز آآنن ااست که آآگاهھھھانن ما ددرر کنارر٬، چسپيیدنن به 
مفهھھومم هھھھایی ساددههٴٔ قومگراایانه وو ززبانن گراایانه٬، به ددست آآوورردد بزررگگ ااندیشهٴٔ 

سيیاسی ددرر جهھھانن کنونی ما که سرآآغاززشش با جنبش ررووشنگریی می ررسد٬، رروویی 
اازز سيیطرههٴٔ کليیسا٬، ااین جنبش که ددرر براابر عصر وو ددوورراانن تارریکی٬، ناشی  .نيیاووررددهه اایم
آآنن گونه که  .ددرر گوهھھھر ااین ااندیشه هھھھمانا ددیدگاهه هھھھایی پُرنقد٬، قراارر دداارردد .قد علم نمودد

ررووشن ااست٬، تمامم ددستگاهه هھھھایی ااندیشه یی مبتنی بر اایدیولوژژیی یا هھھھمانن آآگاهھھھی 
.کاذذبب وو ددررووغی٬، ددرر براابر ااین ددید پُرنقد٬، چونن برفف آآبب می گردددد  

هھھھمرااهه با نقد ااست٬، تمامم ددیدگاهه هھھھایی اازز آآنن گاهه به بعد٬، ااین ااندیشه که 
ااسطوررهه یی وو اافسانه یی ـ اازز هھھھرگونه ااشش ـ رراا اازز ميیانن بر می دداارردد وو به خردد٬، ااین 

.شاهه نگيین سنجهٴٔ نو٬، رروویی می آآوورردد  

اازز آآنن پس٬، ددیگر سيیطرههٴٔ قدررتت اازز هھھھر نوعش مورردد نقد قراارر می گيیردد وو تنهھھا 
.گيیرددبه اانسانن که ددرر مرکز ااین ااندیشه ااست توجه صوررتت می   

ددرر پرتو ااین آآگاهھھھی ااست که ددیگر ددیدگاهه هھھھایی سمتگراایانه٬، قومگراایانه وو 
ززبانگراایانه آآبب می گردددد وو اازز ميیانش حق اانسانن٬، به حيیث یک موجودد شاهھھھکارر 

.هھھھستی٬، سربلند می نماید  

ددرر ااین ااندیشه ددیگر جایی براایی برتریی ااین گرووهه یا آآنن گرووهه٬، ااین فردد یا آآنن 
ارر نژااددیی به وویژهه برتریی نژااددیی که ررااهه حل رراا ددرر تنورر هھھھا تببنکووااژژههٴٔ  فردد٬، ررااهھھھی نداارردد وو

وو ااتاقق هھھھایی مرگگ برتریی خوااهھھھانن قومی وو نژااددیی جستجو می کردد٬، به ززباله دداانن 
.تارریخ سپرددهه شد  

ددرر جریانن سدهه هھھھایی متعددد که ددرر خط نبردد هھھھایی خونيین براایی ددست یابی به 
وهھھھرشش اانسانن وو حق اانسانن صوررتت گرفت ساختارر سيیاسی مرددمساالرریی که ددرر گ

.حقش قراارر دداارردد٬، شکل گرفت  

ددرر ااین ساختارر که جایگاهه وویژهه یی به تساوویی اانسانانن گونه گونن٬، می 
.بخشد ددیگر٬، برتریی یک قومم وو یک ززبانن٬، چونن برفف ززمستانی آآبب می گردددد  

ااین اامر به وویژهه براایی کشورر هھھھایی که دداارراایی قومانن گونه ااند٬، مورردد توجه 
.جدیی قراارر گرفته ااست  

انن هھھھا بهھھھایی متعددد٬، به گنجيینهٴٔ قومانن٬، زز اافغانستانن عزیز ما که بنابر ددليیلددرر 
قومم با ززبانن هھھھا وو فرهھھھنگ هھھھا گونه گونن  ۴٨۸وو فرهھھھنگ هھھھا بدلل شدهه ااست٬، وو ددرر آآنن 

فرهھھھنگی خوااند٬،   ززیست می نمایند٬، وو آآنن رراا می تواانن کاشيیکارریی ززیبایی قومی ـ
ددرر ااین  فرااهھھھم می نماید ااین ساختارر جایگاهه فرااخخ براایی هھھھمه ااین گونه گونی هھھھا

نی ميیله هھھھایی تفنگ ـ کسانی رراا بر می گزینند که   ساختارر مرددمم با رراایی خویش ـ
هھھھر گاهه آآنانن ددرر ااین خدمتگذاارریی  .ددرر خدمت شانن قراارر گيیرند٬، نی ددرر جایگاهه بر تر

  .ناکامم بمانند٬، با هھھھمانن ووررقهٴٔ رراایی٬، اازز اارریکهٴٔ قدررتت به پایيین کشيیدهه می شوند



اابر ااین ددشواارریی هھھھا آآیا ددست ززیر ااالشه نشست وو شاهھھھد براایی ووااکنش ددرر بر
مرگگ تدرریجی یک ملت بودد؟  

یقيینا به صوررتت  .پاسخ به آآنن رراا باید ددرر توجه به ررااهه ددیگریی جستجو٬، نمودد
ررووشن هھھھمه به ااین مثل ملی که ما نباید ااین گفته پُرمغز مرددمم رراا فرااموشش ننمایيیم 

.دداارردد٬،٬، هھھھمه هھھھمنواا هھھھستيیمکوهه هھھھرقدرر بلند باشد٬، باالیی خودد ررااهه ٫٫که   

ددرر هھھھميین ررااستاست که ما نباید فرااموشش نمایيیم که ما اازز ميیانن اانبوهه تجربه 
ما هھھھرکداامم به عنواانن فعاالنن .هھھھا وو آآموززهه هھھھایی که نيیم قرنن عمر دداارردد٬، عبورر کرددهه اایم

سيیاسی٬، با ررززمم وو پيیکارر به خاططر تأميین منافع مرددمم وو تعالی کشورر٬، حوااددثث ززیاددیی 
ما اازز ددهھھھهٴٔ شصت سدهه بيیستم که با آآغازز ددهھھھهٴٔ  .دهه اایمرراا اازز سر گذشتان

یک  .مرددمساالرریی هھھھمرااهه ااست٬، ددرر جایگاهه هھھھایی گوناگونن وواارردد سيیاست شدهه اایم
ددهھھھه ددرر مخالفت وو ساززماندهھھھی ددرر خط ددیدگاهه اایدیولوژژیی ززددههٴٔ چپ ررووسی٬، نيیم 
.ددهھھھه ددرر کنارر قدررتت پس اازز کوددتایی ددااوووودد٬، وو یک ددهھھھه هھھھم بر قدررتت با یارریی ددیگراانن  

ددرر ااین جریانن که با تبليیغ٬، کارر ددرر حاشيیهٴٔ قدررتت وو سپس بر سریر قدررتت٬، 
.هھھھمرااهه بوددهه ااست٬، تجربه هھھھایی دداارریم بسيیارر گراانبهھھا  

٬، .ااما٬، بيیمارریی ددوورریی اازز هھھھم که بر خط قومی ـ ززبانی شکل گرفته ااست
ددرر نتيیجه ااین هھھھمه تجربه هھھھایی  .بازز نموددهه ااست ههخليیج ددهھھھشتناکک ميیانن ما رراا

ذرر عمر به ددست آآمدهه ااند وو ما جانن خویش رراا ددرر آآنن سرمایه گذاارریی گراانبارر که با گ
نموددهه وو جانن هھھھایی ززیاددیی رراا ددرر هھھھمسویی با خودد وو ددرر مخالفت با خودد قربانی 

نموددهه اایم٬، بی آآنن که ددرر فضایی تفاهھھھم با هھھھم ترکيیب شوند٬، با ددرریغ که به مثابه 
رریی ررووسی٬، ددرر نص هھھھایی تغيیيیر ناپذیر٬، ناشی اازز بارر سنگيین اایدیولوژژیی ماررکسباوو

چاررددیواارر تنگ ساززمانن هھھھا وو ساختارر هھھھایی پرجزیرهه٬، یا ددرر ذذهھھھن تک تک ما متحجر 
.گرددیدهه وو به سنگوااررهه یی بدلل شدهه ااند  

آآنانی که اایجادد یک سرمایهٴٔ ااجتماعی فعالل ووموثر رراا ددررحوضه هھھھایی فکریی 
ووعملی٬، یگانه ووسيیله براایی هھھھمدلی٬، اانسجامم وومشاررکت ميیانن آآگاهھھھانن اافغانن جهھھت 

مدنن برمشکالتت ووناررااسایی هھھھایی حاکم برووضعيیت کنونی می پندااررند با ما فایق آآ
هھھھمسو ااند وو ما هھھھم ددرر کمالل ااميیدوواارریی به نظریاتت ررااهه گشایی شانن٬، اازز آآنانن ددعوتت 
به عمل می آآوورریم که به نداایی ماددررووططن گوشش فراا ددااددهه٬، ددررین سيیميینارر ااشترااکک 

  .فعالل نمایند

سيیاسی موجودد با هھھھزاارراانن ما عقيیدهه دداارریم که بسيیارریی اازز ساززمانن هھھھایی 
آآشکارر وو نهھھانن با مرددمم وو با سعاددتت ووططن پيیوند ددااررند وولی ااگر ددرر ووضعيیت  هٴٔررشت

کنونی ااثر گذاارریی ززیاددیی ندااررند وو ددرر متن حاددثه هھھھایی سيیاسی٬، چنانن که بایيیسته 
وو سزااوواارر ااست مطرحح نشدهه ااند ٬، ددرر کنارر سایر عواامل بازز ددااررندهه یکی هھھھم ددوورر 

فف شانن اازز ددید آآگاهھھھانن بيیروونی اازز چاررچوبب تنگ ساززمانی ماندنن برنامه هھھھا وو ااهھھھداا
شانن ااست که باید ررااهه وورروودد ذذهھھھن شانن رراا به ووسيیله ااین گونه برنامه هھھھا هھھھمواارر 

به نظر ما یکی اازز ووسایلی که می توااند ددرر ااین اامر ممد ووااقع شودد٬،  .بساززیم
گرددهھھھم آآیی هھھھميیشه گی حزبيیانن که به هھھھمانن جزیرهه هھھھایی پرااگندههٴٔ اازز حدخا وو 

برنامه هھھھایی که قصد  .ن٬، بسته ااند وو غيیر حزبيیانن ددرر ااتاقهھھایی پالتاکی ااستووطط



ددااررند براایی تمامم ووططن سرنوشت تعيیيین کنند٬، بایست مورردد ااررززیابی وو نقد هھھھمه 
آآگاهھھھانن کشورر ددرر ددااخل وو خاررجج قراارر بگيیرند تا با بهھھرهه گيیریی اازز نظریاتت وو تجارربب 

جمعی رراا به جرمم ااین که  .سوددمند هھھھموططنانن٬، برغنایی فکریی شانن اافزووددهه شودد
هھھھنوزز عضویت هھھھيیچ ساززمانن سيیاسی رراا ندااررند ددرر حاشيیه قراارر ددااددنن وو یا حزبی هھھھا 

رراا به جرمم ااین که عضویت ساززمانن سيیاسی رراا دداارراا می باشند٬، تحریم کرددنن 
.خطایی بزررگگ ااست که تنهھھا ددشمنانن مرددمم وو ووططن اازز آآنن بهھھرهه ميیبرند  

غنامندیی وو ااثربخشی کارر ااميید با حضورر ووااشترااکک فعالل ددرر بحث هھھھا به 
سيیميینارر مراا یارریی ررسانيید.  

.با تجدید ااحترااماتت فایقه  
ااررگونی  

 

يیاددددااشت:   
 

پالتاکک ددسترسی ووآآشنائی ندااررند٬، لطفاً نکاتت آآتی Installation ددووستانيیکهھ  ددرر 
:وواارردد پالتاکک شوند بگيیرند تا ددررنظر رراا   

1 –   Download,  It´s Freeپرووگراامم پالتاکک رراا مجانی اازز  www.paltalk.comااززيین آآددررسس   
کنيید.  Installاايین پرووگراامم رراا  Runددااوونلوددکنيید. ووبعدااً با اانتخابب   

2 –  OKاانتخابب کنيید. با اانتخابب  Passwordبا  رراامستعارر  ميیتواانيیدکهھ يیک نامم ددلخوااههددررچوکاتت بعدیی   
بهھ چوکاتت بعدیی ميیرسيیند.  

3 – رراااانتخابب  Skip this Stepp I´m finishedوو بعدااً  Get free Basic serviceددرريینجا  نخست  
کنيید.  

يیافتن تاالرر ميیزمدوورر براایی صلح ووددموکرااسیررااهه ق يیططربهھ ددوو   
1 – رراا اانتخابب کنيید٬، ددررچوکاتت  View Allپرووگراامم پالتاکک رراا چاالنن کنيید. ددررپايیانن اايین چوکاتت لطفاً  

 Allووززبانن رراا بنويیسيید Afgکلمۀ  معلومم ميیشودد٬، اايینجا Search Chat Roomsبعدیی ددررباال کهھ 
Languages  کلمۀ رراا اانتخابب کيیدوو بعداادًدررپهھلوااییAfg سمبولل Go بااايین سهھ حرفف  تمامم  رراا کليیک کنيید .

بکارر ررفتهھ ااست. چونن نامم اايین  Afg  معلومم ميیشودد کهھ ددرر آآنن اايین سهھ حرففما اافغانهھا ااططاقهھایی پالتاکی 
نامم دداارردد٬، بااايین   (Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracy)تاالرر ددلخوااهه ما 

 Afghanistan Mezeسهھ حرفف تاالرر مورردد نظر خوددرراا پيیداا ميیکنيیم. ااگر حالل ددووبارر پيیهھم بهھ نامم 
Mudawar for peace and democracy .کليیک کنيیم٬، ددااخل تاالرر ميیشويیم  

با ططرووقق ددوومی:وويیا  
2 – ددرر Afghanistan Meze Mudawar for peace and democracyتاالرر    

Category :  Europe 
Sub-Category : Germany 

 Afghanistan Meze تاالرر ددلخوااهه ما Germany وو بعدااً  Europe  قراارر دداارردد. نخست با اانتخابب
Mudawar for peace and democracy .ااگر حالل ددووبارر پيیهھم بهھ نامم معلومم ميیشوددAfghanistan 

Meze Mudawar for peace and democracy .کليیک کنيیم٬، ددااخل تاالرر ميیشويیم  
موفق باشيید  


