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 اطالعيه

 
:موضوع کنفرانس  

 ازبدو تأسيس خويش کنفرانس های ساالنه را هموطنان گرامی اطالع دارند که فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند
 که ی برگزار ميگرددامسال اين کنفرانس درآوان. جهت بررسی حادترين مسايل پروسه بازسازی افغانستان برگزارميکند

،  مرگزا، حمالت انتحاری هاديگرانفجارات ماين های کنارجاده يکبارزندگی روزمره  مردم شريف ورنجديده افغانستان را  
، فقدان ، بحران قانونيتتنگدستی حاد و فقرتوسط قوای نظامی تحت قومانده امريکا،  امرگبار روستا ه  بی باکانه وانبمبار
 عوامل داخلی .تارساخته است  تيره وحاکميت گروپ های مافيايی برکشور  وبی سابقه اداری ، فساداندبرای شهرون امنيت

  داخلیيکی ازعلل  بنظرما.شرح آن برای افغانهای انديشمند زايد خواهد بود اظهرمن الشمس است و خارجی اين وضع و
 اساسی  پامال نمودن خواستهایکشور وآبادانی   دراساسی اين وضع   عبارتست ازعدم توجه به جلب اشتراک فعاالنه مردم

مردم بايد درعمل احساس کنند که کار آبادانی کشوربخواست آنها . جنگساالران ميباشد نفع زورمندان وه ب آنها برحق و
موکراسی د ن تواند با تکيه بردشمناي نم ورفاهيک سيستم مبتنی بر دموکراسی برای ايجاد کار. وبرای رفاه شان انجام ميگردد

بازسازی  صرف ازطريق تأمين مشارکت فعال مردم افغانستان ميتوان به شعار های چون  قانونيت، امنيت و. دبه نتيجه برس
تکيه ، ی که دروضع کنونی درافغانستان نقش تعين کننده دارندکشورهادولت افغانستان و. محتوا وجنبه عملی بخشيد

 امعه مدنی افغانستان درجولی اعتراض مردم و . نددان مردم مي واقعیصرفه ترازجلب مشارکت با را کنونی براشرافيت فاسد
  . بيانجامداين پاليسی  سرانجام به تغيرو رفتن آگاهی مردم کمک کند به بلند خارج ميتواند داخل و

تم سياسی، زيربنای اقتصادی سيس(آبادانی کدام شيوه ها اشتراک فعال مردم درپروسه ه اين سوال که بجهت يافتن پاسخ به 
افغانهای مقيم خارج  و نقش جامعه مدنی، احزاب ترقيخواه داخل کشور و کشورتأمين شده ميتواند) ونهادهای امنيتی ودفاعی

 واسم پروگرام دقيق اين کنفرانس. دايرميگردد هالنددسمبرسال جاری در 21 الی 19کنفراس مؤرخ  ،درين رابطه چيست
  .ته قبل ازکنفرانس اشتراک کنندگان ارسال ميگردديکهفآن  سخنرانهای

  

  :معلومات بيشتر اخذ  وشيوه اشتراک

خواهان سهمگيری فعال درکنفرانس بحث  موضوع مورد  با رابطه دريا تجارب عملی هموطنانی که بنا بررشته تحصيلی و
. فارو باشيدومنتظر عکس العمل  بفرستندايميل به سکرتريت فارو پيامباشند، ميتوانند ازطريق بوده ويا خواهان معلومات 

 یبنا به محدود بودن امکانات بودوباش ازهموطنان.   دسمبرصورت ميگيرد20سخنرانی ها وبحث های اساسی درروزشنبه 
   .ثبت نام نمايندانه  روز اشتراکی خواهشمنديم که صرف برا   زياد دورنباشد،Edeکه محل اقامت شان ازشهر
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