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مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان
د افغانستان د پوهانو او متخصصانو ټولنه
گزارش مختصری از کنفرانس دوم مادرید
۲٥تا  ۲۲مارچ ۲۱۰۲
دومی کنفرانس بی الملیل "مجمع"به ر
اشتاک دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از افغانستان در تاالر کنفرانسهای علیم
در فاکولتۀ علوم سیایس و اجتمایع پوهنتون کمپلوتینیس مادردد ( )Universidat Complutense de Madridاز تارد خ ۲٥تا
 ۲۲مارچ ۲۱۰۲مطابق  ٥تا  ۲حمل سال ۰۹۲۱دایر گردید .دردن کنفرانس حدود ۰٥۱نفر از دانشمندان ،استادان پوهنتونها و
متخصصان از اروپا ،ایاالت متحدۀ امردکا و کانادا و به تعداد  81نفر استادان از دانشگاههای مختلف افغانستان ر
اشتاک داشتند.
حضور زنان در کنفرانس پر رنگ بود و روز سوم کنفرانس به مشکالت و نقش زنان اختصاص داده شده بود و روی اهمیت کار
زنان و جوانان در مست استقرار صلح ،ایجاد و رشد دیموکرایس و تأمی عدالت اجتمایع تأکید صورت گرفت.
ر
تحقیق به زبانهای انگلییس ،اسپانوی و فاریس دری ارائه گردید و مورد جر و
در کنفرانس سه روزه مادردد ،حدود چهل مقالۀ
بحث قرار گرفت .محتوای عمدۀ این مقاالت را مسألۀ قطع جنگ و استقرار صلح عادالنه و پایه دار ،باز سازی و نوسازی کشور
تشکیل میداد.
برای قطع جنگ در افغانستان ،ابعاد
ی
فرساییس فعیل به
مختلف جنگ
تحلیل گرفته شد و روشن گردید که
جنگ در افغانستان یک جنگ ر
نیابت
بوده و توسط کشورهای ذیدخل در
این رس زمی مشتعل گردیده و مردم
افغانستان قربان آن میباشند.
عوامل اسایس این جنگ ،منافع
مذهت
اقتصادی ،نظایم ،سیایس و
ی
کشورهای مختلف بوده که در
کشمکش با همدیگر در این خطه
تحمیل شده است .پس نتیجه میشود که جنگ افغانستان عوامل داخیل ،منطقوی و فرامنطقوی داشته و تا زمانیکه این عوامل
بر طرف نگردند ،صلح عادالنه و پایه دار تأمی نمیگردد.
ی
در بعد داخیل جنگ ،عدم اراده سیایس و نقش ضعیف دولت افغانستان برای قطع جنگ ،ر
افتاق قویم ،اقتصاد جنگ برای
چپاولگران ،تولید و قاچاق مواد مخدر ،ترجیح منافع شخیص نسبت به منافع میل ،موجودیت جنگساالران در سامانۀ دولت و
اجتماع و فساد اداری بر جسته گردید .افزون بر این یادآوری شد که تفاوت بسیار زداد در سطح درآمد بی طبقات جامعه و ایجاد
شگاف عمیق بی ر
اکتدت فقت و اقلیت ثروتمند کشور ،بیکاری ،قاچاق و بتون کشیدن ثروتهای میل از مملکت ،انتحار ،انفجار
ر
رهتان
و غته موانع جدی بر رس راه صلح عادالنه اند .تذکر داده شد که تروردزم عامل عمدۀ ین
امنیت و ادامۀ جنگ است و ی
مذهت مخالف روند دیموکرایس و مانع تأمی حقوق زنان ،ی
پیشفت و تعایل مملکت بوده و به جنگ دامن متنند.
متعصب
ی
در بعد منطقوی جنگ ،نقش منق پاکستان که با افغانستان ر
مذهت دارد توضیح داده شد و ثابت گردید
مشتکات تاردخ ،زبان و
ی
که پاکستان در جنگ افغانستان اهداف ر
است ی
اتتدک خود را در رابطه با یک جنگ احتمایل با هندوستان تعقیب میکند ،یعت
اینکه افغانستان پشت جبهۀ ر
است ی
اتتدک پاکستان را تشکیل میدهد .عالوه بر این پاکستان بر اقتصاد افغانستان سلطه داشته و
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به افغانستان همچون گنجینه خدا دادی و طبییع خودش مینگرد و نمیخواهد که در افغانستان یک دولت مقتدر پا بگتد .ازدتو
ر
تجارن اش به
با نصب یک دولت ضعیف وابسته و حافظ منافع پاکستان ،میخواهد که بر افغانستان سیطره داشته و راههای
آسیای میانه باز گذاشته شود .لذا منافع پاکستان در ادامۀ جنگ در افغانستان گره خورده و به این ترتیب پاکستان از طردق
تربیت و پشتیبان انواع و اقسام تروریستان مانند احزاب متعصب افرایط اسالیم چون طالبان ،گروه حقان ،داعش ،جیش محمد
ی
و غته در افغانستان آشوب بزرگ را به راه انداخته است.
هندوستان در بعد منطقوی نسبتا نقش مثبت تری را بازی کرده ،چنانکه میلیاردها دالر در مؤسسات اجتمایع و زدرساختهای
اقتصادی کشور رسمایه گذاری نموده است .فعالیتهای اقتصادی هندوستان موجب خشم پاکستان میگردد ،چنانچه بارها طالبان
انجنتان هندی را اختطاف کرده و به قتل رسانیده و سال ها مانع اتمام کار بند سلما ،بند کت و جادۀ زرنج و دالرام گردیده بودند.
طالبان و داعش بارها بر نمایندگیهای سیایس هندوستان در افغانستان حمله نموده اند.
نقش ایران در بعد منطقوی جنگ افغانستان با موجودیت پایگاه ها و عساکر امردکان و نگاه ر
است ی
اتتدک عربستان در جنگ
ی
افغانستان گره خورده است .رژدم ایران برای بقای خود از زدر آوار تحردم های وضع شده توسط امردکا ،در کنار چی و روسیه
ی
فرساییس تا حد ممکن مرصوف نگهدارد .چنانکه در جنگ سورده با فرستادن مهاجردن افغان
تالش دارد تا امردکا را دردن جنگ
ر
تروریست و قیس القلب داعش و القاعده ،نقشه امردکا و یرسکایش و عربستان و یرسکایش را در
بنام گروه فاطمیون در مقابل گروه
ی
خاورمیانه موفقانه نقش بر آب کرد .لذا ایران جنگ فرساییس افغانستان را دامن متند.
عربستان سعودی با صدور وهابیت و مبارزه با مذهب تشیع و نفوذ ایران در جنگ افغانستان نقش منق بازی کرده و با پولهای
گزاف مدرسه های طالب پروری در پاکستان را برای صدور ترور کمک میکند که باعث دوام جنگ در افغانستان میگردد.
دولت چی در افغانستان منافع
مختلق داشته و یگ از بزر ر
گتدن
رسمایه گذاران به حساب یم آید
و همچون پاکستان به
افغانستان مثل گنج دست
نخورده برای آینده مینگرد .چی
با پاکستان و با طالبان روابط
بسیار حسنه دارد .از جانب
ر
گستش
دیگر دولت چی از
افراطیت اسالیم و تروردزم در
رسحدات کشورش سخت نگران بوده و در صدد آنست که افراطیت و نا امت در جغرافیای افغانستان محدود گردد .چی با ضبه
پذیری از خشونت و تروردزم لجام گسیخته در رسحدش با بدخشان ،تنها نظاره گر بر حرکت نظایم رقیب اقتصادی اش یعت
ایاالت متحدۀ امردکا در افغانستان نیست بلکه تالش دارد تا حد ممکن ضبه بزند .ازدتو چی طرفدار قطع جنگ در افغانستان
نبوده و از سیاست یرسدک ر
است ی
اتتدک اش پاکستان در این مست پشتیبان میکند.
فدراسیون روسیه از گذشته ها در افغانستان اهداف ر
است ی
اتتدک و جیو پولیتیک داشته و عالقمند آن نیست که در افغانستان
ر
دولت که تهدیدی برای منافع اش محسوب شود ،بر رس قدرت باشد .منافع داییم روسها به یرسط تبان ازدنکه ،گروه های افرایط
اسالیم و متعصت که در افغانستان به قدرت برسد و افراطیت در خارج از رسحدات جنون این کشور ر
گستش پیدا نماید ،مشکیل
ی
ی
ً
غرن در افغانستان بوده و نمیخواهد به ساحه نفوذش در آسیای
ندارد .فدراسیون روسیه جدا مخالف استقرار قوای نظایم ی
میانه زدان وارد گردد .ازدتو فدراسیون روسیه با طالبان روابط بسیار حسنه و چند بعدی داشته و بسیار موفقانه توانست
تروریستان طالب را که توسط امردکا و یرسکا شکل گرفته بود ،برای اهداف ر
است ی
اتتدک و جیو پولیتیک خودش بکار گتد .ضبه
های مهندیس شده منظم به کاروانها و قوتهای امردکا و ناتو توسط اجتان طالب گواه بر این است .نشست به اصطالح صلح
نمان دردن راستا است .لذا روسیه برای ضبه زدن رقبایش ،طرفدار صلح قردب الوقوع در افغانستان
میان افغان اخت در مسکو نت ی
نیست.
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ایاالت متحدۀ امریکا و ناتو عوامل اصیل جنگ و اشغال در افغانستان شده اند و در بحران کشور نقش اسایس داشته و بدون
خروج نتوهای نظایم امردکا و ناتو ،هر نوع صلح داییم و عادالنه غت ممکن میباشد  .آنها با پالن های سیایس-اقتصادی شان،
چشم به منابع طبییع آسیای میانه و افغانستان دوخته و جنگ با تروردزم را بهانه ساخته و در ین منافع اقتصادی ،نظایم ،سیایس
ً
و ر
است ی
اتتدک خود میباشند .امردکا میخواهد از افغانستان به مثابۀ تخته پرش استفاده نموده و رقبای اصیل خود مخصوصا
ی
فرساییس افغانستان،
فدراسیون روسیه ،چی و ایران را از پا بر اندازد .لذا موجودیت پایگاها و نتوهای نظایم امردکا در جنگ
ترور و خشونت لجام گسیخته ر
گستش یافته و همواره از ملت از هم پاشیده افغانستان قربان گرفته و میگتد.
ی
ارزدان و جر و بحث قرار گرفتند .تأکید گردید که
فرساییس افغانستان ،راههای حل این جنگ مورد
بعد از برریس عوامل جنگ
ی
در قدم نخست ،عوامل جنگ باید بر طرف گردند و با اراده سیایس برای منع کشت و قاچاق مواد مخدر کوشش گردد و اجازه
ی
داده نشود که رقابت کشورهای منطقه و جهان در خاک افغانستان صورت بگتد .به اقتصاد جنگ پایان داده شود و زمینه های
همکاری بی بازدگران داخیل و منطقوی و فرا منطقوی ،اتحادیۀ اروپا ،گروپ شانگهای و ملل متحد جست و جو گردد.
ً
کامال واضح است که کشورهای ذیدخل در جنگ افغانستان به دنبال منافع خویش اند ،لذا از جانب مجمع پیشنهاد گردید که
حزن دایر گردیده و به عنوان نمایندگان برحق مردم در کنفرانسهای بی الملیل
یک کنفرانس بی الملیل برای ایجاد یک نهاد فرا
ی ی
که در آن همه کشورهای ذیدخل ر
اشتاک نمایند ،نمایندگ کنند .در این کنفرانس در مورد خروج نتوهای بیگانه ،کمکهای مایل و
تقودت اردوی کشور برای مدت ده سال و سالم سازی بدنه دولت و امید بخشیدن به مردم افغانستان مورد جر و بحث قرار
بگتد .پولهای غارت شده دوباره حصول و در امر بازسازی کشور به مرصف برسند .مجمع میتواند در این مورد راههای علیم و
عمیل را پیشنهاد نماید.

روز سوم کنفرانس به مناسبت هشتم مارچ و تحت شعار  ٬٬به عقب برنمیگردیم ٬٬دایر گردید که به مشکالت زنان افغانستان و
ی
سنت و خر ر
فرهنگ ،اقتصادی ،ر
افان دارد ،پرداخته شد .در ضمن دست آوردهای دهه اخت
عوامل آن که ریشه های اجتمایع-
دان گردید و امکان از دست دادن این دستآوردها در نتیجه مذاکرات سازشکارانه پشت پرده طالبان با ایاالت متحده امردکا
زنان ارز ی
قضان،
مورد بحث قرار گرفت .در اخت ،پیام زنان مجمع یط قطعنامه ی ارایه گردید که درآن از دولت ،نهادهای عدیل و
ی
روحانیون ،مجلس نمایندگان و نهادهای مدن کشور تقاضا میگردد تا اقدامات عمیل و جدی برای جلوگتی از برخوردهای غت
انسان و خشونت آمت علیه زنان و کودکان را روی دست گرفته و نگذارند وضعیت زنان دوباره به حالت عرص حجر برگردد .از
ر
بش تقاضا گردید تا نگذارند در هیچ حر ر
حقوق بی الملیل و مدافع حقوق ی
کت که برای حل منازعات افغانستان روی
نهادهای
دست گرفته میشود ،هرگز جایگاه انسان و نقش زنان نادیده گرفته نشود و مورد معامله صورت نگتد.
کمیته نشرات – کمسیون فرهنگی
مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان
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