
مجمع افغانستان در آلمان 
مراسم رونمایی پروژه هموطن 

موسیقی: شکیب مصدق

ـ 19:30  الی  زمان: 17:30  تاریخ: 2022.04.01  جمعه  روز: 

ما  اجتماعی  های  رسانه  طریق  از  و  زوم  طریق  از  آنالین 



برنامه

مجری برنامه: دکتر مریم وکیلی هيئت مديره در مجمع افغانستان در آلمان و روزنامه نگار

 
اجرا موسیقی: شکیب مصدق

 
معرفی مجمع افغانستان در آلمان

دکتر هارون بدخشی هيئت مدیره در مجمع افغانستان در آلمان و سرطبیب
 

 معرفی پروژه هموطن
معصومه فرهمند و 

مارکوز فیشر 

 
سخنرانی ویژه

"تحصیل و یادگیری درازمدت تا چه انداه برای مشارکت مهم هستند؟" 
 

 حمیرامنصوری (ریس بخش تعلیمات سیاسی در VHS کلن)
 

 برنامه گفتگوی
مشارکت از طریق تحصیالت عالی دیاسپورای افغانستان در آلمان 

استفاده از ظرفیت ها، راه ها و فرصت های اجتماعی

 
اشتراک گنندگان در گفتگو: 

نرگس توکلی: دانش آموز از برلین 

حمیرا منصوری (ریس بخش تعلیمات سیاسی در VHS کلن) 

دکتر کفایت حمیدی: هيئت مديره در مجمع افغانستان در آلمان و استاد دانشگاه
 

صحبت پایانی و جمع بندی دکتر هارون بدخشی 



پروژه هموطن توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان تمویل میگردد.

این پروژه، ظرفیت های شبکه سازی انجمن های افغان و مهاجرین را در آلمان

ارتقا می دهد. انجمن های همکار در برلین، هامبورگ و الیپزیگ اقدامات مختلفی

را برای ارتقا، ادغام و مشارکت مهاجرین افغان، از شروع فبروری تا ختم دسامبر

2022 انجام خواهد داد که هر یک مسوولیت منطقوی و وظایف خاص خود را

انجام می دهد.هموطن می خواهد انجمن های سهم گیرنده را نیز تقویت و آگاهی

آنها را افزایش دهد، هموطن می خواهد دواطلبان را حمایت و جامعه افغان را با

اهداف هدفمند تقویت بخشد. 

 

برنامه گفتگوی: مشارکت از طریق تحصیالت عالی، دیاسپورای افغانستان در

آلمان: استفاده از ظرفیت ها، راه ها و فرصت های اجتماعی. سالهای اخیر در

افغانستان یک زندگی دانشگاهی فعال و پویا توسعه پیدا کرد هزاران انسان جوان

شرکت کرد و برای تحصیٰل، پیشرفت اجتماعی و نوسازی کشور تالش کردند. اما

در حال حاضر این جوانان به یک گروه خاص آسیب پذیر تحت حاکمیت طالبان

قرار گرفته اند. در اکثر موارد جوانان دانشگاهی و نسل نوین که به آزادی، ارزش

های انسانی و دموکراسی باورمند بودند از دید طالبان دشمن تلقی می شوند. و

به همین خاطر مورد تهدید قرار می گیرد. و سوی هم، زنان از فرصت های

آموزشی و تحصیلی بطور سیستماتیک حذف می شوند، بستن دروازه های مراکز

آموزشی بر روی آنها و ایجاد محدودیت های دانشگاهی، نگاه و امید آنها را نسبت

به زندگی و تحصیل از بین برده٫ و می برد. امروز هزاران نفر از افغانستان در

آلمان زندگی می کند. چگونه آنها می توانند ظرفیت های خویش را توسعه دهند؟

به چه کمکی نیاز دارد؟ چه دیدگاه هایی از منظر ساختار های مشارکتی در جامعه

حاصل می شود؟ این سواالت و سواالت دیگر از زاویه های مختلف در پنل مورد

بررسی قرار خواهد گرفت. دقیقا با کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف و

ترکیب دیدگاه ها است که می توان گزینه های عملی را بررسی کرد و فرصت های

اجتماعی را شناسایی کرد.


