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 شود فرهنگابتکاری که باید 
 

 عنوان کتاب( 011بیش از  ی)چاپ یک جای 
 

در جهتی بود که نتیجه « دربسااا»تجربه ی کار حزبی و سااازنانی در افنانسااتادا حدار  در بی  از سااه دهه ای که قبشاااا ربو  اید  ی 
یا های نلی و نردنی نی شااااودگ دوقونه قی حاد  ر و راسااااا افراییا نبرنیا ویف پروسااااه ی فعاگیا قروهی به نناور اوگعا  تضاااا

ساااازنانیا ننی تواد بر نشاااانی هایی د   -را به حاشااایه نی کشااااند و در وارر با نرور کرونوگو ی رنر کار حزبی خواساااته های نلا نا
ساا  اخیرا هر ند اتااا  وااله های ناکا  برای  خو  کرد که در قبشاته ی اید تجربه ححز  و ساازنادم نی شاناسای ا و انا در  هارد 

نیز نجا  نی دهد زنینه  «افنانیسااا»ننافر خاص حضااد نلیم دوبار  رایم نی شااوندا وگی فراااا تند  رزاد برای افناناد ویندوسااا و 
ه ا نلی را نه فقی تعلق باینک که بار دیگر نق  جریاد های غیر وابسته برجسته نی شودا نتکا هایی یافته ای  که نانو  رساگ گبسازند

حز  و سااااااازناد یافتی ا یادناد نرود  ادا ب  با ارایه ی خدناا قسااااااترد  ی رانها انیدی زاد  اند تا اقر پ  از ایدناید  و نیالد ننی دان
 نیسا که در قبشته در نیالد  ر و راساا ننلکا و نرد  را وارونه کردندگ یسازنانیا هنان -فعاگیا حزبی

تجربه ی نو افناناد برای رزنود نلی سا که اینک پ  از ساگیا انید  حبه رهبری استاد نحند اسناری  یودم «فنانستادتحریک نلی ا»
 سازنانیا ارتالی جانعه در رله های اعود اساگ  -در حاگی از یاد نبری  که ند  کار حزبی ننافر نلیرا با نیالد به  نی دهد نق  نا

کتا  در شااراییی که رکود نشااراتی ناا زوا  فرهنگی را در جها افا ساایاساای نا شااتا  نی بخشاادا رنواد  011 ار یک جای بی  از 
ابتکار نه فقی فرهنگی بودا ب  با قبشااا یک سااا  از رد حاد ه ی نه  فرهنگیا نیاز نبر  داری  برای ورایه ی جانعه از خالی فکری که 

رونی در افنانستاد را به سیح تشکیالا دوگتی رسانید  اساا با تجربه ای زیر شدا هجو  فرهنگیا سیاسی و تبلیناتیا داننه ی ستیز 
که در بی  از یک دهه ی اخیر وضاحا دارد تعنقا تعق  و باورنندی در زنینه ای به نتیجه ی نیلو  نی رسد که کار فکری نا در نوع 

فر نلی را با ررایا ارزشاااااانندی سااااااه  نا از حدود فرهنگی که از کیدیا خو  برخودار باشاااااادا در نه  ترید تنرکزا ریف توجه بر ننا
حیاا  اارضاایا در حاگی به روا رل  و ارتناد به ند  بیشااتر نی رساااند که نحتوای کار فرهنگی نا وضاااحا نی دهد رد  ه بر روی رد

 گاسا در خاک نقد  افنانستادنا  تاریخ یوالنی ربایی و اجدادی افنانی نا شک  بسته اساا ریشه در رنق سد  ها و 
بی نهایا ساپاساگزار  که با تنوع ارایه ی     ساازنانی افنانادا  -نو حزبیی و ارضاای رهبری اید تجربه « تحریک نلی افنانساتاد»از 

 جایگاهی نیز ایستاد  اند که در خدناا اجتناریا نه فقی ارزشنندی فعاگیا ندنی را تبیید کردندا ب  با حنایا از فرهنگ و فرهنگیادا در
 اید نوباا هنیاری با رل  به دستاد افناد به نناور  ار ر ار و زحناا رناد اساا 

 یادروری:
با ر ار کان   ا ننتشر شد  اند راکه در دو نوبا« د افنانستاد نلی تحریک»رنواد کتا   021افناناد رالره نند نی توانند تنانی بی  از 

ستاد نحند اسناری  یود از سایا  هزار رنواد کتا  اید سایا  0111در جنر بی  از م افناناد حررشیف انترنتی« دانشنانه ی افناد»ا
  دانلود و نیاگعه کنندگ به قونه ی رایگاد
 ۀند از یریق ااادحرا د نحند اسااناری  یود و ر ار اسااتا« د افنانسااتاد نلی تحریک»اسااا که تنانی نشااراا ضااروری تبکر اید نکته نیز

اپلود کرد  ا  که دوستاد برای سهوگا دریافا کتا  های نانبرد ا نی توانند با نراجعه به « دانشنانه ی افناد»در سایا ا  اختااای 
 ندگبه دسا رورراحتی گینک های ادحه ی اختااای ندا در کنار دریافا کتا  از گینک رنونی کتابخانها کتا  های یاد شد  را به 

 گینک رنونی سایا دانشنانه ی افناد:
http://www.afghanpedia.com/index.jsp 

 گینک کتابخانه ی سایا دانشنانه ی افناد:
http://www.afghanpedia.com/search/pdflibraries.jsp 

 گینک ادحه ی اختااای ند در سایا دانشنانه ی افناد:
http://www.afghanpedia.com/protocols/contributors/getprofile.jsp?contributor=A6515EF91E

6F4043DF8C52F20B63E271 
 گینک کتابخانه ی ند در سایا دانشنانه ی افناد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/contributor.jsp?contributor=A6515EF91E
6F4043DF8C52F20B63E271 
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