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وجود  با اين. افغانستان امروز در يک مقطع دشوار و پر خطر قرار دارد
امنيت، توامنندی , مردم ما آمادگی وآرزوی شان برای پذيريش دموکراسی

اگرچه اين خواست ها در . سياسی را از دست نداده اند اقتصادی و ثبات
سال های بعد از سقوط طالبان قابل دسرتس به نظر می رسيد، اما پيشرفت 

در حالی که برخی ها در گوشه و .  ما امروز با هتديد جدی رو به رو است
کنار جهان می گويند که افغان ها قادر به ايجاد يک دولت مؤثر نبوده 

ريزی و استحکام  يک نظام مردم ساالر نيستند و يا  آماده و آماده پی 
انديشی ها را به  ما اين کج. گی ندارند تا به جهان مدرن بپيوندند

شدت رد می کنيم ، اما اين بينش ها آشکارا  منايانگر اين است که 
وضعيت کنونی . جامعه جهانی حوصله و اطمينانش را به ما از دست ميدهد

و به  يد با پذيرفنت  کمبودهای خوداز گذشته بياموزيمجدی است و ما با
 .نيازهای کنونی به طور سريع و مناسب پاسخ بدهيم

صاحب نفر از مناينده گان جامعه مدنی،  30به تعداد بيشرت از بدين منظور 
: افغانستان"نظران و تعداد شخصيت های سياسی افغانستان در کنفرانس 

روی مسائل عمده کشور از قبيل امنيت، حاکميت قانون، " تضمين موفقيت
      منوده و بين املللی صحبت يی توسعه اقتصادی، فرصت ها و چالشهای منطقه

توجه . تندو راه های حل مناسب کوتاه مدت و درازمدت آنرا به حبث گرف
کنفرانس مطابق به هدف آن اين بود تا جستجو شود که ما افغاهنا چه 

به  بين املللیخود را در مهکاری مشرتک با جامعه  مسووليت گونه ميتوانيم
 . شکل هبرت و موثر تر ايفا منايم

داکرت  کنفرانس که به ابتکار داکرت زملی خليلزاد برگزار شده بود، ايندر
داکرت رنگين دادفر سپنتا وزير امور خارجه مجهوری  اشرف غنی امحدزی،

داکرت عبداهللا عبداهللا، از اسالمی افغانستان، پروفيسور علی امحد جاللی و 
 . بودندنرانان کليدی مجله سخ

در مورد نکات عمده و ) ضميمه اين خربنامه(اين کنفرانس با نشر عالميه 
است گزارش هنائی توام  رارپايان رسيد و قيافته های اساسی کنفرانس به 

با پيشنهاد های کاری برای راههای بيرون رفت و موثر تر اين موضوعات 
 .  ديگر به دسرتس عام قرار گيرد يک ماهتا 


