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ه استقبال از تدویر دومین کنفرانس علمی مجمع دانشمندان و ب

 متخصصان افغانستان

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

جای بس مسرت و خوشی است که در اوضاع پریشان و نا بسامان کشور، هنوز هم قلبهای پاک و مملو از 

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

به خاطر تدویر   وترقی افغانستان عزیز و کافه  ملت رنجدیده، ولی  پرافتخار ومغرور  می تپد. آمادګی

صورت ګرفته است، جامعه ی  این کنفرانس به اثر تالشهای مستمر جناب پروفیسور عزیزالرحمن حکمی

 سور حکمی را به دیده قدر مینګرند.هموطنان شریف زحمات پروفیعلمی افغانستان، جوانان قدرشناس و 

، اساسنعیم فرهود، محترم شاه محمد جناب عبدالحنان روستایی، جناب  ګرامیدانشمند  درین پروسه

. اکنون اجندا و دعوتنامه ها تکمیل ګردیده، روی همکاری نموده اندوسایرین  شاهپیرۍ حکمی، هما کبیری

تدویرتعیین ګردیده و از همه مهمتر اینکه امکانات تخنیکی و مسایل مقاله ها توافق حاصل ګردیده ، محل 

 تیکی فراهم ګردیده است. لوژس

به تالشهای شان م و یصمیمانه تشکری نمای جناب پروفیسور خکمیجا دارد تا از مساعی خستګی ناپذیر 

اعم از داخل کشور و خارج از کشور عالقه فراوان ګرفتند و   ؛ارج قایل ګردیم. دانشمندان و متخصصان

رانس نخست در ذات خود از لحاظ زمانی فعد از کنکه  بآمادګی شانرا ابراز نمودند.  این کنفرانس علمی 

افغانستان را ازنقاط مختلف جهان دور هم جمع و دعوت نموده دومین کنفرانس این مجمع است، دانشمندان 

 است. 

اکنون از تدویر  نخستین کنفرانس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان حدود پنج سال میګذرد، 

نمایندګیهای خارج از کشور و  داخل افغانستان مربوط این مجمع در جستجوی راههای  استقرار صلح 

ودن فساد و بنا بر مسلط بپایدار، ثبات،عمران وحفظ دستاوردهای هفده ساله ګذشته ) ولو اګر اندک 

ما متیقین هستیم که یګانه راه رسیدن به  صلح، ثبات وترقی ند( اند. بودسازماندهی شده خیلی تاسف آور هم 

ً تثبیت شده باشد. پوهنتونها، مراکز علمی، چهره های علمی و  دریافت شیوه های خواهدبود که علما

ً  ؛متخصصین ته ما اعضای مجمع دانشمندان و طی  مدت پنج سال ګذشمول اند. مسئولین توانمند این ما

افت راههای و تحقیقی در مورد دریمتخصصان افغانستان ورکشاپها ، سیمینار ها و جلسات مشورتی 



پوهنتونهای  اکادمی علوم افغانستان، در  ؛داشتیم. در داخل کشور علمیز مختلف انکشاف وثبات در مراک

راکز علمی و تخصصی و انستیتیوتها جلسات علمی ، وزارتها، م)اعم از دولتی و خصوصی(مختلف

فق وسیع علمی را در برابر همه ومشورتی دایر نمودیم  و مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان ا  

مجمع دانشمندان و . دوستان متخصص ودانشمند مراکز علمی و پوهنتونها با همصدایی با ګشودند

ثمر و امیدوار کننده بودند. م  می و تخصصی مشترک خیلی جلسات عل متخصصان افغانستان همنوا بودند و

مراکز  ووزارتها، انستیتوتها  از  ؛مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستانګی از ینداجازه دهید به نما

متخصصان  مجمع دانشمندان و تالشهای   نمایم. تشکر آنهااز مهمان نوازی و استقبال  ،انی نمودهقدرد  علمی

 درین راستا ادامه خواهد  داشت.  افغانستان

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

تحت ریاست دانشمند ګرامی کشور پروفیسور   (Complutense Universityدر پوهنتون کمپلوتینسی ) 

، با ایراد بیانیه ی افتتاحیه رئیس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان دوکتور عزیزالرحمن حکمی

تن از  ۲۰۰درین کنفرانس حدود  ( دایر میګردد.۱۳۹۸حمل سال۷-۵مارچ) مطابق ۲۷-۲۵از تاریخ  شان

تن آنها از افغانستان دعوت ګردیده  ۲۸دانشمندان، استادان پوهنتونها و متخصصین   اشتراک می ورزند که 

 مقاله علمی و تحقیقی برای این کنفرانس علمی  آماده ګردیده و در اجندا دو روزه شامل اند. ۳۷حدود  اند.

، اکثر مقاالت و سخنرانیها در حول  و پیرامون رشد اقصادی، رفاه عامه در افغانستان، استقرار اوضاع

جوانان در روند  ، نقشل برای آنوجستجوی راه ح جنګهای چهل وسه سالهعلل صلح، عدالت، تحلیل 

 فرهنګی و اقتصادی میباشند.  -نقش زنان در عمران مجدد و پیشرفت اجتماعیاعمار افغانستان نوین، 

به وقت محلی   ۹:۳۰علمی مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان به روز دوشنبه ساعت دومین کنفرانس 

استعانت را  تالشهای صادقانه دانشمندان کشور عزیزم  ایزد متعال خواهانیم تاآغاز میګردد. از دربار 

ملت مسلمان و تمام امت اسالمی هدایت و حمایت نیکو وبیشتر فرموده، ما را غرض رسیدن ما به خدمت 

دانشمندان و متخصصان ګرامی صبر وتحمل شانرا ازدست ندهند. از تمام اقشار جامعه فرمایند. تمنا دارم 

یکبار دیګر از بارګاه ذات اقدس الهی طلب مدد ارم تا به ندای ما لبیک ګویند. و مردم شریف خود توقع د

بروی این ملت بګشاید و ما را به ترقی، عزت می نمایم تا  دروازه صلح ، ثبات، اخوت، همدلی و اتحاد را 

 ) امین یا رب العلمین( و پیشرفت نایل ګرداند.
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