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به سلسله ای )فارو ( فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

افغانستان انکشافات اوضاع تدوير کنفرانس های ساالنه اش پيرامون 
، وجستجوی نقش سازنده برای افغانهای خارج ازکشوردربهبود اوضاع

ـــی خواهد بود که بازهم ميزبان و مجری کنفرانسـ) م2008(امســـــــال 
رابطه با اهميت وشيوه های تتأمين بتواند نقــــش کارشناسانه ای را در 

  . انجام بدهد افغانستان ،ابادانیدرنقش تعين کننده مردم 
سی  در صبح روز اول کنفرانس به زبان انگليفقطها و بحث ها سخنرانی 
 .ميباشد

 

  :محورهای سخنرانی 
 مردم درمساعی هفت سال گذشته برای بازسازی آيا عدم توجه به نظرونقش  #
   اين کوشش ها است؟عدم مؤثريت وون مختلف زندگی مردم يکی از علل ش
  ؟کاربرد کدام شيوه ها باعث اشتراک فعال مردم دراعمارمجدد کشورميگردد  #
  ؟جامعه بين المللی چه اشتباهات درزمينه داشته واکنون چه بايدبکند  #
احزاب سياسی و  به درحاشيه قرار دادن مردم توسط  شديداعتراضعدم   #

ميتوان اکنون به اين سکوت  چگونه. )داخل وخارج ازکشور (مجموعۀ جامعۀ مدنی
  ؟پايان داد

چگونه ميتوان افغانهای خارج از کشور را به فعاليت بيشردرآبادانی افغانستان  #
  .تشويق نمود



 

  :محور های بحث در ورکشاپ ها
اقدامات ضروری برا ی کشيدن مردم ازحاشيه به متن درعرصۀ  اعمارسيستم  #

                                  .سياسی
وتقويت ارگان های امنيتی و قضايیاصالح بنيادی در راه های مشارکت مردم  #   
اعمارزيربنای اقتصادی با تکيه بر اشتراک مردم درتصميم گيری واجرای  # 

.تصاميم  
.نه ميتوان نقش افغانهای خارج از کشور رااعمار افغانستان برجسته ساختچگو #  
                      مطبوعات برون مرزی نقش #
 

!جرمن آنالين-مسوولين پورتال وزين افغان گرامیهموطن   
 کاردرنماينده تان فعال شرکت بدينوسيله ازشما دعوت بعمل می آيد تا با 

به ميزبانی  فارو )دسامبربيست ويک الی مبر  دس19از (کنفرانس مؤرخ
قدمی در راه ادای حق بزرگی که مادروطن برما ها دارد برداشته 
لطف . برفدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا منت گزاريد

ل يايم با ارسالفدراسيون  در قبال اشتراک تان به هيآت اجراييۀنموده 
تان را نيزبما اطالع ورکشاپ موردنظر  اگر. يداطمينان بده

.بدهيدسپاسگزارخواهيم بود  
.به اميد ديدار  

  
  

Address: 
Conference How to involve the people in rebuilding 
Afghanistan 
Hotel Congress Centre Belmont 
Goorsteeg 66,  
6718 TB Ede, 
The Netherlands. 
Tel: +31-318-482365 
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