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Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan (ASEA) 

 مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان
 د افغانستان د پوهانو او متخصصانو ټولنه

 

 گزارش مختصری از کنفرانس دوم مادرید

 ۲۱۰۲مارچ  ۲۲تا ۲٥

 
اک دانشمندان و متخصصان داخل"مجمع "الملیل ی   کنفرانس ب  ی   دوم  علیم یادر تاالر کنفرانسه و خارج از افغانستان به اشتر

تا ۲٥ خد    ( از تار Universidat Complutense de Madrid)  مادردد نیسیکمپلوت  اجتمایع پوهنتون علوم سیایس و ۀ تدر فاکول

از دانشمندان، استادان پوهنتونها و نفر ۰٥۱کنفرانس حدود   ند. در د یردگ  ر یدا۰۹۲۱ سالحمل  ۲تا  ٥مطابق ۲۱۰۲مارچ  ۲۲

اک داشتند  نفر استادان از دانشگاههای مختلف افغانستان 81به تعداد  و کانادا   و  ایاالت متحدۀ امردکا  ،اروپا  از ان متخصص  . اشتر

 همیت کار اروی و نقش زنان اختصاص داده شده بود و  مشکالتبه روز سوم کنفرانس  و  حضور زنان در کنفرانس پر رنگ بود 

  زنان و جوانان در مست  استقرار صلح، ایجاد و رشد دیموکرایس و تأمی   عدالت اجتمایع تأکید صورت گرفت. 

و  مورد جر  و  ارائه گردید  دریفاریس و  ، اسپانویمقالۀ تحقیقر به زبانهای انگلییس چهلحدود  سه روزه مادردد، کنفرانس  در 

شور کباز سازی و نوسازی   و پایه دار، عادالنهمحتوای عمدۀ این مقاالت را مسألۀ قطع جنگ و استقرار صلح  . رفتگقرار   بحث

 داد. تشکیل می

عاد اب، برای قطع جنگ در افغانستان

مختلف جنگ فرساییسی فعیل به 

ه روشن گردید ک و تحلیل گرفته شد 

 یک جنگ نیابتر جنگ در افغانستان 

های ذیدخل در کشور بوده و توسط  

ردم م این رس زمی   مشتعل گردیده و 

  د. نباشافغانستان قربان  آن می

منافع  ،این جنگ اسایس عوامل

صادی، نظایم، سیایس و مذهتی  اقت

بوده که در  های مختلف کشور 

این خطه  در  کشمکش با همدیگر 

که جنگ افغانستان عوامل داخیل، منطقوی و فرامنطقوی داشته و تا زمانیکه این عوامل   پس نتیجه میشود . است شدهتحمیل 

  گردد. تأمی   نمی عادالنه و پایه دار  بر طرف نگردند، صلح

اق برای قطع جنگ ف دولت افغانستانینقش ضععدم اراده سیایس و ، جنگ عد داخیلدر ب    بقویم، افتر
ی

رای ، اقتصاد جنگ

، ترجیح منافع شخیص نسبت به منافع میل، موجودیت جنگساالران در سامانۀ دولت و مواد مخدر  قاچاقچپاولگران، تولید و 

عه و ایجاد درآمد بی   طبقات جام در سطح بسیار زداد  تفاوت افزون بر این یادآوری شد که بر جسته گردید.  اجتماع و فساد اداری

دت شگاف عمیق بی    ون کشیدن ثروتهایکشور ثروتمند  اقلیت   و ت  فق اکتر ت، انتحار، انفجار میل از مملک ، بیکاری، قاچاق و بت 

ه موانع جدی بر رس راه صلح ان تذکر داده شد که تروردزم عامل  اند.  عادالنه و غت  عمدۀ نی امنیتر و ادامۀ جنگ است و رهتی

فت و تعأتمتعصب مذهتی مخالف روند دیموکرایس و مانع     نند. ایل مملکت بوده و به جنگ دامن مت   می   حقوق زنان، پیشی

، زبان  و مذهتی دارد توضیح داده شد و ثابت گردپاکستان نقش منق   جنگ، عد منطقویدر ب   کات تاردخ  ید  که با افغانستان مشتر

دک خود را در رابطه با  ی اتت 
یعت   ،ند کهندوستان تعقیب مییک جنگ احتمایل با که پاکستان در جنگ افغانستان اهداف استر

د اینکه ی اتت 
و  غانستان سلطه داشتهتصاد افدهد. عالوه بر این پاکستان بر اقک پاکستان را تشکیل میافغانستان پشت جبهۀ استر
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د  ا خواهد که در افغانستان یک دولت مقتدر پو نمی به افغانستان همچون گنجینه خدا دادی و طبییع خودش مینگرد  و بگت  . ازدت 

به  اشتجارنر  راههای خواهد که بر افغانستان سیطره داشته و می، پاکستان حافظ منافع ابسته و ضعیف و  با نصب یک دولت

ستان از طردق پاکبه این ترتیب  و  منافع پاکستان در ادامۀ جنگ در افغانستان گره خورده لذا . آسیای میانه باز گذاشته شود 

،  ،انطالب افرایط اسالیم چونمتعصب  ع و اقسام تروریستان مانند احزابانوا تربیت و پشتیبان   عش، جیش محمد دا گروه حقان 

 را به راه انداخته
ی

ه در افغانستان آشوب بزرگ  . است و غت 

  عد منطقویدر ب   هندوستان
 
درساختهای ز ها دالر در مؤسسات اجتمایع و را بازی کرده، چنانکه میلیارد نقش مثبت تری نسبتا

ها طالبان ه بار چگردد، چنانهندوستان موجب خشم پاکستان می اقتصادی. فعالیتهای است اقتصادی کشور رسمایه گذاری نموده

ان هندی را اختطا  . بودند یده و جادۀ زرنج و دالرام گرد ، بند کت  ها مانع اتمام کار بند سلما  به قتل رسانیده و سالو ف کرده انجنت 

 ها بر نمایندگیهای سیایس هندوستان در افغانستان حمله نموده اند. طالبان و داعش بار 

دک نگاهعساکر امردکانی و  پایگاه ها و  موجودیت با جنگ افغانستان  عد منطقویدر ب   ایراننقش  ی اتت 
ستان در جنگ عرب استر

از زدر آوار تحردم های وضع شده توسط امردکا، در کنار چی   و روسیه  برای بقای خود  ایرانرژدم  افغانستان گره خورده است. 

 اجردن افغانمهبا فرستادن چنانکه در جنگ سورده  تا حد ممکن مرصوف نگهدارد. تالش دارد تا امردکا را دردن جنگ فرساییسی 

کایش و عربستان و رسی ، نقشه امردکا قیس القلب داعش و القاعده تروریستر و  در مقابل گروه بنام گروه فاطمیون در  کایش را و رسی

 ند. افغانستان را دامن مت    فرساییسی  جنگ لذا ایران آب کرد. نقش بر  میانه موفقانهخاور 

با صدور وهابیت و مبارزه با مذهب تشیع و نفوذ ایران در جنگ افغانستان نقش منق  بازی کرده و با پولهای   عربستان سعودی

  ردد. گکه باعث دوام جنگ در افغانستان می  میکند کمک   پاکستان را برای صدور ترور  طالب پروری در  گزاف مدرسه های

در افغانستان منافع  چی   دولت 

دن از بز  مختلق  داشته و یگ رگتر

 ید آ رسمایه گذاران به حساب یم

به  همچون پاکستان و 

گنج دست   مثلافغانستان 

 چی    . ینده مینگرد آ برای نخورده

 طالبان روابطو با با پاکستان 

حسنه دارد. از جانب  بسیار 

ش  دیگر دولت چی   از گستر

تروردزم در  افراطیت اسالیم و 

به  چی   افغانستان محدود گردد. جغرافیای در  افراطیت و نا امت  نگران بوده و در صدد آنست که  سخت رسحدات کشورش با ض 

یعت   شرقیب اقتصادی ا حرکت نظایم بر گر  هتنها نظار  پذیری از خشونت و تروردزم لجام گسیخته در رسحدش با بدخشان،

به بزند تا حد ممکن  بلکه تالش دارد در افغانستان نیست ایاالت متحدۀ امردکا  و چی   ض  افغانستان  طرفدار قطع جنگ در . ازدت 

دک اش نبوده و از سیاست ی اتت 
دک استر   کند. پاکستان در این مست  پشتیبان  می رسی

دک و جیو پولیتیک داشته و از گذشته ها  روسیه فدراسیون ی اتت 
ه در افغانستان آن نیست ک عالقمند در افغانستان اهداف استر

ط تبان  ازدنکه، گروه های اف . باشد قدرت  رس  ، بر اش محسوب شود دیدی برای منافع هدولتر که ت رایط منافع داییم روسها به رسی

ش پیدا نمای رسحداتاز  خارجدر  افراطیت د و  که در افغانستان به قدرت برسمتعصتی اسالیم و  ، مشکیل د جنونی این کشور گستر

 مخالف استقرار قوای نظایم فدراسیون روسیه . د ندار 
ً
ر آسیای د ساحه نفوذشخواهد به بوده و نمی غرنی در افغانستان جدا

و فدراسیون روسیه با طالبان روابط  عدی حسنهبسیار میانه زدان وارد گردد. ازدت  توانست  بسیار موفقانهداشته و  و چند ب 

کا  را که تروریستان طالب دک و جیو پولیتیکبرای  بود، شکل گرفتهتوسط امردکا و رسی ی اتت 
به خ اهداف استر د. ض  ودش بکار گت 

ان طالب گواه بر این است.  ح صلح طال به اصنشست های مهندیس شده منظم به کاروانها و قوتهای امردکا و ناتو توسط اجت 

 اخت  در مسکو 
به زدن رقبایش، روسیه ذا ل است. نمانی دردن راستا  نت    میان افغان  در افغانستان وقوع لطرفدار صلح قردب ابرای ض 

   نیست. 
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بدون  و داشته  اسایس کشور نقشدر بحران   و شده اند  در افغانستان اشغال امل اصیل جنگ و و ع ناتو و  ایاالت متحدۀ امریکا

وهای  صادی شان،اقت-با پالن های سیایس غت  ممکن میباشد . آنها  داییم و عادالنه هر نوع  صلح ،ناتو  مردکا و انظایم  خروج نت 

ظایم، سیایس ی، ندر نی منافع اقتصاد و  چشم به منابع طبییع آسیای میانه و افغانستان دوخته و جنگ با تروردزم را بهانه ساخته

دک خود می ی اتت 
 مخود  اصیل خواهد از افغانستان به مثابۀ تخته پرش استفاده نموده و رقباید. امردکا مینباشو استر

ً
خصوصا

وهای نظایم امردکا فدراسیون روسیه، چی   و ایران را از پا بر اندازد.   ،فغانستانافرساییسی در جنگ  لذا موجودیت پایگاها و نت 

ش  لجام گسیخته و خشونت ترور  د. و میگ افغانستان قربان  گرفته پاشیدههم  از  و همواره از ملت هیافت گستر  ت 

ید گردید که تأکو جر و بحث قرار گرفتند.  راههای حل این جنگ مورد ارزدانی  ،افغانستان فرساییسی  عوامل جنگ برریسبعد از 

جازه او  کوشش گردد مواد مخدر   و قاچاقکشت با اراده سیایس برای منع   و  بر طرف گردند باید  جنگ عوامل ،نخست قدم در 

د. داده نشود که رقابت کشور   پایان داده شود و زمی بههای منطقه و جهان در خاک افغانستان صورت بگت 
ی

نه های اقتصاد جنگ

 اتحادیۀ اروپا، گروپ شانگهای و ملل متحد جست و جو گردد. داخیل و منطقوی و فرا منطقوی،  بازدگرانهمکاری بی   

 واضح است که
ً
دید که پیشنهاد گر  مجمعاز جانب  لذا دنبال منافع خویش اند،  به افغانستان جنگ ذیدخل در های کشور   کامال

سهای بی   الملیل  در کنفران به عنوان نمایندگان برحق مردم و  دایر گردیده برای ایجاد یک نهاد فرا حزنی یک کنفرانس بی   الملیل 

اک های ذیدخلمه کشور که در آن ه  کنند نمایند، نمایند  اشتر
ی

و ر د . گ  کمکهای مایل و   ،بیگانههای این کنفرانس در مورد خروج نت 

افغانستان مورد جر و بحث قرار  مردم امید بخشیدن به دولت و  بدنه سازیردوی کشور برای مدت ده سال و سالم تقودت ا

د. پولهای غارت شده دوباره حصول و در امر بازسازی کشور به مرصف برسند.  ی علیم و د راههاتواند در این مور مجمع می بگت 

  پیشنهاد نماید.  را  عمیل

 

به مشکالت زنان افغانستان و  که  دایر گردید  ٬٬به عقب برنمیگردیم ٬٬تحت شعار  و  روز سوم کنفرانس به مناسبت هشتم مارچ

 -اجتمایععوامل آن که ریشه های 
ی

ت  من دست آوردهای دهه اخض. در پرداخته شد  ،دارد و خرافانر  سنتر ، اقتصادی، فرهنگ

امردکا  ت متحدهال اای پشت پرده طالبان با  سازشکارانه اکراتت دادن این دستآوردها در نتیجه مذاز دس و امکان دانی گردید ارز زنان 

،  . مورد بحث قرار گرفت ، نهاد د که درآن از دولت،پیام زنان مجمع یط قطعنامه ی ارایه گردیدر اخت  های عدیل و قضانی

ی از برخوردهای غت  تا  میگردد های مدن  کشور تقاضا نیون، مجلس نمایندگان و نهادروحا اقدامات عمیل و جدی برای جلوگت 

از  رگردد. بعرص حجر ودکان را روی دست گرفته و نگذارند وضعیت زنان دوباره به حالت زنان و ک هعلی آمت    انسان  و خشونت

 بی   الملیل و هنهاد
ر
انستان روی ات افغحل منازعارند در هیچ حرکتر که برای ا نگذتقاضا گردید ت بشی مدافع حقوق ای حقوق

د  شود ننقش زنان نادیده گرفته  ، هرگز جایگاه انسان  و دست گرفته میشود   . و مورد معامله صورت نگت 

 کمسیون فرهنگی –کمیته نشرات 

  مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان


