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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي  
يون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپاـفدراس     

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
 

  ٢٠٠٨ د سمبر ٢٢- ليدن

  
  قطعنامه

  
  "چگونگی سھمگيری مردم در آبادانی کشور"کنفرانس بين المللی 

  
  
  

به سلسلۀ تدوير کنفرانس ھای ساالنه، کنفرانس  (FAROE)سيون سازمانھای پناھندگان افغان مقيم اروپا فدرا
  .ميالدی خود را به چگونگی سھمگيری مردم در امر بازسازی کشور اختصاص داد ٢٠٠٨سال 
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تماعی و ميالدی با شرکت بيش از پنجاه نھاد صنفی، فرھنگی، اج ٢٠٠٨دسمبر  ٢١ – ١٩کنفرانس به تاريخ 
و ده ھا شخصيت برجستۀ افغان مقيم اروپا  تدوير  ، کميتۀ سويدن برای افغانستان، کلوب قلم ستکھلمسياسی
  .يافت

سياسی، فقر کنفرانس پس از ارزيابی اوضاع جاری کشور، نگرانی عميق خود را از وخامت وضع امنيتی و 
ظامی افغان به وسيلۀ ناتو و ائتالف بين المللی شديد اقتصادی  و به طور خاص تلفات فزايندۀ شھروندان غير ن

توسط  وکشتارھا ناشی از حمالت انتحاری را که  ملکی مردم  کنفرانس تلفات . ضد دھشت افگنی ابراز ميکند
  .محکوم ميکند دھشتگرميباشد، دسته ھای 

فتر سازمان ملل در کابل کنفرانس از تظاھرات مادران قربانيان جنگھا و خشونت ھای سه دھۀ اخير که در برابر د
  .اجتماع کرده بودند، قاطعانه حمايت و پشتيبانی ميکند

آبادانی کشورگرفته ميتوانند، بعد ازبررسی سھم که افغنھای مقيم خارج دررابطه به تأمين اشتراک مردم در
 : کنفرانس برنکات ذيل بحيث گامھای ضروری تأکيد ميکند

ئی اقتصادی و بلندنمودن صدای ميليونھا انسان داخل کشورکه پافشاری برساخت و احداث منابع زيربنا -١
 توجه جدی به تأسيس گروپھای تخصصی افغانھای خارج کشور غرض کمک. رنج ميبرند وفقر ازبيکاری
 . ساخت زيربنای اقتصادیبه  صادقانه 

از طريق ارائۀ خدمات مختلف وفراھم ساختن زمينۀ کاربرای عدۀ از آنھا  مردمکمک به ارتقای سطح زندگی  
   .افغانھای خارج کشور ابتکارات  به آنھا توسطعام المنعه 

٢-

کسب توجه و توجه به بازسازی معنوی افغانستان از طريق رسانه ھای جمعی به خاطر التيام جراحات  
  ،که مردم افغانستان بحيث مالکين اصلی کشوردارند خواستھایبه جايگاه برازنده و يانافکارجھان

٣-

سھمگيری وانسجام   تالش صادقانه و پيگيرانه در راه رشد آگاھی سياسی   مردم جھت رسيدن به وحدت ملی -
 ؛به مثابه نيمی از پيکره جامعه  فعاالنۀ زنان در انکشاف و توسعۀ جامعۀ افغانی

۴

بشر از مبارزه برای تطبيق عدالت انتقالی، طرد و به محاکمه کشانيدن جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق  -
 صحنه سياسی واداری کشور؛

۵

۶ سھمگيری در مبارزه با فساد اداری؛ -
 .تالش برای کسب توجه به فراھم ساختن زمينۀ توسعه نقش زنان درانکشاف وآبادانی کشور -٧

تأسيس جرگۀ بين االفغانی افغانھای خارج از کشور به منظور ھمآھنگی برای اعمال فشار بر سياست گذاران  -
 ای ذيدخل در افغانستان؛کشور ھا و سازمان ھ

٨

ايجاد زمينۀ تماسگيری و مبادلۀ معلومات بين جوانان، نوجوانان و اطفال خارج از کشور با اطفال، جوانان و  -
 نوجوانان در داخل افغانستان؛

٩

ايجاد يک بانک معلوماتی از طريق يک سايت انترنتی به منظور ثبت ظرفيت ھا و استعداد ھا به کمک  - ١٠
FAROE. 

  
 .نۀ قطعنامۀ فوق به اکثريت آرا به تصويب رسيدمواد دھگا
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فلمساز وھنرپيشۀ فقيد ياد بود از به نمايش فلم کنفرانس  ،شب فرھنگی اينمطابق اجندا
فرھنگی اجتماعی   بوسيله نھادکه زنده ياد  آن کارنامه ھایافغانستان حشمت خان و

ی ازسخنرانی سال گذشتۀ بودوبخش ھاي تھيه شدهبخش فرھنگی فاروبه ھمکاری شاھمامه 
.  حشمت خان درکنفرانس فارو را دربرداشت، اختصاص داده شده بود  
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