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 ه استقبال از تدویر دومین کنفرانس علمی ب
 مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 های پاک و مملو از آرمان بسامان کشور، هنوز هم قلبوشی است که در اوضاع پریشان و ناجای بس مسرت و خ

ترقی  برای عمران، ثبات، وحدت، پیشرفت ومتخصصان کشور، این نخبه ګان معنوی  دانشمندان وهای بزرګ 

ه اثر این کنفرانس ببه خاطر تدویر مغرور می تپد. آمادګی  ملت رنجدیده، ولی  پرافتخار و  ۀافغانستان عزیز و کاف

علمی افغانستان، جوانان  ۀصورت ګرفته است، جامع های مستمر جناب پروفیسور عزیزالرحمن حکمی تالش

اب جن ګرامیدانشمند  درین پروسه نګرند. قدر می دۀسور حکمی را به دیهموطنان شریف زحمات پروفیقدرشناس و 

همکاری سایرین  و ، شاهپیرۍ حکمی، هما کبیریاساسنعیم فرهود، محترم شاه محمد عبدالحنان روستایی، جناب 

 تدویرتعیین ګردیده و. اکنون اجندا و دعوتنامه ها تکمیل ګردیده، روی مقاله ها توافق حاصل ګردیده، محل نموده اند

 از همه مهمتر اینکه امکانات تخنیکی و مسایل لوژستیکی فراهم ګردیده است. 

یل شان ارج قاهای  به تالشم و ینمای صمیمانه تشکر کمیجناب پروفیسور حجا دارد تا از مساعی خستګی ناپذیر 

فراوان ګرفتند و آمادګی شانرا ابراز  ۀز داخل کشور و خارج از کشور عالقاعم ا  ؛ګردیم. دانشمندان و متخصصان

رانس نخست در ذات خود از لحاظ زمانی دومین کنفرانس این مجمع است، فبعد از کنکه نمودند.  این کنفرانس علمی 

 ان دور هم جمع و دعوت نموده است. نقاط مختلف جه افغانستان را ازدانشمندان 

های  یاکنون نمایندګګذرد،  از تدویر  نخستین کنفرانس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان حدود پنج سال می

عمران  استقرار صلح پایدار، ثبات، های جوی راهو  خارج از کشور و  داخل افغانستان مربوط این مجمع در جست

 سف آور هم بودند(أد سازماندهی شده خیلی تولو اګر اندک و بنا بر مسلط بودن فسا) فظ دستاوردهای هفده ساله ح و

لماً تثبیت بود که ع خواهد یترقی دریافت شیوه های صلح، ثبات وین هستیم که یګانه راه رسیدن به ما متیقاند. ګذشته 

 مدت پنجطی مول اند. مسئولین توانمند این ماً  ؛و متخصصین ها، مراکز علمی، چهره های علمی شده باشد. پوهنتون
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حقیقی و ت، سیمینار ها و جلسات مشورتی ها سال ګذشته ما اعضای مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان ورکشاپ

 اکادمی علوم افغانستان،در  ؛داشتیم. در داخل کشور علمیز مختلف ثبات در مراک های انکشاف و افت راهدر مورد دری

ها جلسات  راکز علمی و تخصصی و انستیتیوتها، م ، وزارت)اعم از دولتی و خصوصی( های  مختلف پوهنتون

. دندګشوفق وسیع علمی را در برابر همه مشورتی دایر نمودیم  و مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان ا   علمی و

مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان ها با همصدایی با  پوهنتوندانشمند مراکز علمی و  دوستان متخصص و

جمع مګی از یندثمر و امیدوار کننده بودند. اجازه دهید به نمام  جلسات علمی و تخصصی مشترک خیلی  همنوا بودند و

از مهمان نوازی و  ،انی نمودهقدرد مراکز علمی وها  ها، انستیتوت وزارت از  ؛دانشمندان و متخصصان افغانستان

 های  مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان درین راستا ادامه خواهد  داشت.  تالش  تشکر نمایم. آنهااستقبال 

( در پوهنتون II Conference of Madridمجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان  تحت عنوان )دومین کنفرانس 

 تحت ریاست دانشمند ګرامی کشور پروفیسور دوکتور عزیزالرحمن حکمی  (Complutense Universityکمپلوتینسی )

حمل ۷-۵مطابق ) مارچ 2۷-2۵از تاریخ  شان ۀافتتاحی ۀ، با ایراد بیانیرئیس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

اشتراک ها و متخصصین   تن از دانشمندان، استادان پوهنتون 200درین کنفرانس حدود  ( دایر میګردد.139۸سال

مقاله علمی و تحقیقی برای این کنفرانس علمی   3۷حدود تن آنها از افغانستان دعوت ګردیده اند.  2۸می ورزند که 

 دو روزه شامل اند. یآماده ګردیده و در اجندا

، صلح، صادی، رفاه عامه در افغانستان، استقرار اوضاعتو پیرامون رشد اقها در حول  اکثر مقاالت و سخنرانی

، نقش جوانان در روند اعمار ل برای آنجوی راه حو  جست و سه ساله های چهل و جنګعلل عدالت، تحلیل 

س علمی دومین کنفران فرهنګی و اقتصادی میباشند.  -نقش زنان در عمران مجدد و پیشرفت اجتماعیافغانستان نوین، 

ایزد به وقت محلی  آغاز میګردد. از دربار  9:30مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان به روز دوشنبه ساعت 

استعانت فرموده، ما را غرض رسیدن ما به خدمت را  ای صادقانه دانشمندان کشور عزیزمه تالش متعال خواهانیم تا

دانشمندان و متخصصان ګرامی بیشتر فرمایند. تمنا دارم  ملت مسلمان و تمام امت اسالمی هدایت و حمایت نیکو و

دست ندهند. از تمام اقشار جامعه و مردم شریف خود توقع دارم تا به ندای ما لبیک ګویند.  تحمل شانرا از صبر و

 بروی این، ثبات، اخوت، همدلی و اتحاد را ت اقدس الهی طلب مدد می نمایم تا دروازه صلحیکبار دیګر از بارګاه ذا

 امین یا رب العلمین() ملت بګشاید و ما را به ترقی، عزت و پیشرفت نایل ګرداند.

 پوهاند محمد بشیر دودیال عضو هیئت موسسان

 مجمع دانشــــمندان و متخصصان افغانســـتان
 

 

 
 
 

 

 
 تذکر: 

مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر


