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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 
 03/30/4312               بوداپست کنفرانس

 

 نامۀ کانفرانس بوداپست 
 در بروكسل( ناتو)به سازمان اتالنتیك شمالی 

 4312 جون 4۲-4۲
 

و به حمایت ناتو در شهر بوداپست " بنیاد هنگری برای افغانستان " كه به دعوت نفرانساک کنندگانما اشتراك 
نقش ناتو در  تغییر پیرامونها و بحث آزاد  رانینسخگفت و شنود كه شامل  دورهم گرد آمده ایم طی دو روز

 ارائهمعی خویش ، نكات ذیل را به عنوان نظر جبود 4312ین المللی در پایان سال افغانستان بعد از خروج قوای ب
 :می نماییم

  
 1-  نفرانساکآن، آقای ایرك پاول و حمایت مادی و معنوی اش از  نمایندۀاز سازمان ناتو كه با فرستادن ،

را فراهم  نفرانساک، بانو داكتر نسرین مگدا كتونا كه زمینۀ تدویر (بنیاد هنگری برای افغانستان)و نیز از 
های  افغان روشنفکرىمیان ناتو و جامعۀ  همكاريدر جهت  مفیديگام گذاری نموده، آن را  نمودند، سپاس

 .و خواهان تداوم، تحكیم و گسترش آن می باشیم مقیم اروپا می دانیم 
 4-  موكراسی و یو د ها آن بود كه نقش ناتو در استقرار صلح  شنود ها و گفت و رانینسخمحتوای اكثر

آن ایساف قدردانی های سربازان ناتو و متحدان  ذا ما از قربانيرشد اقتصادی افغانستان تا حال مفید بوده ل
اقتصادی، اجتماعی  ،سیاسيها و حمایت ناتو را طي دهۀ تحول در حیات  همكاري، تداوم و احترام نموده

 .و فرهنگی افغانستان مفید و موثر می دانیم
 0-  های انجام ناشده نیز زیاد  ولی كارهای افغانستان كم نیست  ، با حمایت ناتو دستاوردسیاسيدر عرصۀ

 ایجادموكراسی و نظام اقتصاد بازار و حمایت از یمعتقد به د سیاسيمثالً تا حال در بسیج نیروهای . است
 .درن توجه الزم به عمل نیامده استهای م همسو با ارزش سیاسيهای  سازمان

 
  :م نمایم كه پیشنهادلهذا 

   انتخابات ریاست جمهوری و معلوم شدن برندۀ آن و تشكیل حكومت  مؤفقانهناتو برای حمایت از پایان
 .ملت افغانستان را یاری رساند و عمالً از آن جانبداری كند ،مشروع

  موكراسی و حفظ یفراگیر به مقصد نهادینه شدن د سیاسيهای  سازمان ایجادها در جهت  از نهضت افغان
در پیش است  آیندهكند؛ از جمله انتخابات پارلمانی سال  پشتیبانیسال گذشته حمایت و 10های  دست آورد

 .حكومت خوب بسیار مفید باشد ایجادموكراسی می تواند در یو حضور اشخاص معتقد به د
   های مسلح غیر مسؤول كه از  مین صلح در افغانستان از دید ما خلع سالح گروهأو ت نا امنیبرای پایان

 .قبلی باز مانده اند، بسیار ضروری پنداشته می شود دایاك و سایر پروگرام های
 

 4-  حاضر می تواند  نفرانساکهای مقیم اروپا در تداوم  ناتو به افغان همکاریمعتقد اند كه  کنندگاناشتراك
جهت را یك مرجع ارتباط  ایجادبرای انجام این كار، . بخشدناتو در افغانستان را تسهیل  فوظائاجرای 

 .نمائیممی  پیشنهادهای مقیم اروپا را با ناتو  های افغان انسجام همكاري
 

های مدور با  ها و میز ها، سمینار نفرانساکو تعقیب كار را با تدویر  ه شده در فوق تداوم ئبا ذكر مطالب ارا
 .نیز مفید و موثر می دانیم آیندههای مقیم اروپا و نمایندگان ناتو در  اشتراك نمایندگان افغان

 
 اشتراک کنندگان کنفرانسامضا 
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