
افغانستان 
در گذار

"مجمع افغانستان در آلمان" شما را به شب ٍ
ادبیات و موسیقی دعوت می کند

ی
نان، کار, آزاد

Brot, Arbeit, Freiheit

25.11.2022 ، 18:00 



25.11.2022 ، 18:00 تا 21:45

 شعر و داستان:
مریم  میترا و دکتر عاصف حسینی

هنرمندان: 

حسن آذرمهر و عصمت هللا پوپل

افغانستان در گذار
پایان سال پروژه هموطن



روز ۱۵ آگست سال گذشته همه چیز در افغانستان تغییر
کرد: دولت ازهم فروپاشید و برای بار دوم افغانستان با

تمام ارزش های انسانی، فرهنگی همراه با دستاوردهای

بیست ساله به دست گروه تاریک بین"طالبان" که هیچ به

ارزش های انسانی و شهروندی باورمند نیست، افتاد. این

گروه قدرت را در انحصار خود گرفت و صدها هزار نفر

بخاطر نداشتن امنیت جانی شان کشور را ترک کرده اند که

بیشتر آنها قشر نخبه و تحصیل کرده جوان هستند. حال

پرسش این است که آیا ما در آستانه یک "عقبگرد" قرار

داریم که کشور را به چندین دهه قبل بر می گرداند یا این

که در این گذار(ها) یک ظرفیت و نیرو نیز وجود دارد؟ از

آنجایی که دیاسپورای افغانستان به سرعت در آمریکا

واروپا رشد کرده، (خود) سازماندهی می کند و به طور

فزاینده ای کلیشه های افغانستان را زیر سوال می برد، ما

می خواهیم با دو تن از نویسندگان و روشنفکران

افغانستان در مورد این پرسش و سؤاالت دیگر صحبت

کنیم. این شب هنری و ادبی با صرف غذای کوچک همراه

خواهد بود. ما مشتاقانه منتظر گفتگو با شما از

دیدگاه های متفاوت هستیم.

 



 
از فبروری ۲۰۲۲ ما با سایر انجمن ها در پروژه «هموطن»
متحد شدیم. هموطن متعهد به تقویت و شبکه سازی

سازمان های جامعه مدنی با پس زمینه های فرهنگی با

افغانستان در آلمان است. انجمن های همکار ما این

سازمان ها هستند: 

YAAR (Berlin), bee4change (Hamburg), gafca
((Berlin) und AFGiD (Leipzig

این انجمن ها پیشنهادهای مختلف را برای ارتقای

مشارکت جامعه افغانستان در آلمان تحت مسولیت

منطقه ای انجام می دهند. «هموطن» می خواهد

انجمن های سهم گیرنده را تقویت و آگاهی آنها را

افزایش دهد. «هموطن» می خواهد کارهای داوطلبانه را

حمایت کند و جامعه افغانستانی ها را در آلمان با

اقدامات هدفمند توانمند بسازد.

 

هموطن



18:00– ورود به سالون و آشنایی با یکدیگر
19:00 – خوش آمد گویی

19:00 تا 19:30 – خواندن شعر «این سایه من نیستم» با
مریم میترا

19:30: تا 20:00 – خواندن رمان «زندگی عاشقانه و اندوه
جهانی»  با دکتر عاصف حسینی

20:00 تا 20:45 – میزگرد و گفتگو با نویسندگان
گرداننده: دکتر هارون بدخشی

20:45 تا 21:45 – اجرای موسیقی با حسن آذرمهر و
عصمت هللا پوپل

صرف غذا

 

جدول زمانی برنامه:



شعر و داستان

مریم میترا: شاعر و روزنامه نگار اهل افغانستان است. او در رشته

روزنامه نگاری و روابط عمومی در کابل، و در رشته علوم اجتماعی در

آلمان تحصیل کرده است و یکی از اعضایPEN  افغانستان است. اولین

مجموعه شعر او با نام "زندگی در حاشیه" در سال ۲۰۱۳ در کابل منتشر

شد. او با پروژه های مختلف ادغام و روزنامه نگاری در آلمان همکار بوده

WEITER„ است و از سال ۲۰۱۷ تا اکنون به عنوان نویسنده با پروژه

SCHREIBEN” همکاری می کند. 

دکتر عاصف حسینی: دارای دکترای مدیریت بحران بین الملل است.
خانواده او در نتیجه حضور شوروی در افغانستان در سال ۱۹۷۹، به ایران

رفت. پس از پایان حکومت طالبان، عاصف در کابل در رشته فلسفه و

جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. او در سال ۲۰۰۸ با بورسیه، برای

تحصیل در مقطع ماستری و بعد دکترا در دانشگاه های ارفورت آلمان و

آکسفورد انگلیس به اروپا رفت. او در سال ۱۳۷۵ با جریان شعر و ادبیات

افغانستان آشنا شد و طی سال های گذشته سه مجموعه شعر در

افغانستان، ایران و آلمان منتشر کرده است. عاصف حسینی اولین رمان

خود را امسال با نام "زندگی عاشقانه و اندوه جهانی" به زبان آلمانی

منتشر کرده است. او در این برنامه بخش هایی از این رمان را می خواند.



موسیقی

حسن آذرمهر: این هنرمند و نوازنده گیتار، سال هاست که در

ً برای تصنیف های خود عرصه موسیقی فعالیت می کند. او عمدتا

Man und» آهنگ می سازد، اما با نوازندگان مختلفی مانند گروه

Ramin» و همچنین با خواننده غوغا تابان نیز همکاری دارد.
 

عصمت هللا پوپل: مدت هشت سال است که در شهرالیپزیگ

ً اهل نورستان که در شرق آلمان زندگی می کند. او اصالتا

افغانستان موقعیت دارد، است. اکثریت مردم و ساکنین این

والیت، نورستانی ها و پشه ای ها هستند. با این حال، او می گوید

از کودکی شیفته فرهنگ موسیقی سنتی بوده است. او ترانه هایی
را می خواند و زمزمه می کند که آنها را همه مردم در افغانستان
می شناسند. اگرچه او هرگز به طور تمام وقت به عنوان نوازنده کار

نکرده، اما تاکنون چندین آلبوم موسیقی منتشر کرده است.

 



ثبت نام تا تاریخ 

23.11.2022
ثبت نام از طریق لینک زیر

WWW.AFGHANISTAN-
FORUM.DE/ANMELDUNG-ZUR-

VERANSTALTUNG-AM-25-11-22/

ارتباط

https://afghanistan-forum.de
info@afghanistan-forum.de
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