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 مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

 اعالميه

 خشونت هاي خونبار به قيمت حفظ دربار

مردم كه منتظر صلح، عدالت و رفاه بودند، . است بوده هفده سال پسين، پر از استبداد، تعصب و خشونت
از هر طرف مرگ و  .و فقر سرتاسري گير مانده اند ، قتل هاي زنجيره اي، بي عدالتياينك در چنگ انتحاري

بروي با سكوت هاي ممتد، اما ارگ نشينان،  شوندقتل عام مي در قريه ها و شهر ها، مردم، . تباهي مي بارد
و مردم همه را پالن نموده گويي كه خود با دشمنان  .ريزندلبخند مي فاتحانه، جنازه ها و جوي هاي خون، 

استراتژي ادامة جنگ تحميلي خود ادامه داده و از سوي ديگر حيات به تا از يكطرف  ،در عمل پياده مي كنند
  .و نيابتي را عملي نمايند

مي  فروزان تشنج و توطئه نيز بيشتر از پيش آتش مي شود، نزديك يهر زماني كه انتخابات رياست جمهور 
در يكي از كشور ها به صدا مي آيد، موازي با آن، صداي با طالبان هر وقتي كه طبل مذاكرات صلح  .رددگ

نه محتواي  .دندر خون غوطه ور مي سازبطريق دگر، واليات را ه هاي طرف هاي معامله، كابل و توپخان
رشد  ،جريان مي يابد پنهاني بطور انتخابات شكلِ تازه اي دارد و نه مذاكرات صلح، آنچه در زير اين غوغوها

  .است ايجاد شوك، توطئه و

بر مبناي همين برنامه هاي تدوين شده، ...) ارزگان خاص، جاغوري و مالستان (  جنگ در مناطق هزاره جات
بيش از يك هفته، درين مناطق، انسان و علف، لگد مال مي گردد اما قواي مسلح داخلي و . مي چرخند

 مردم پايتخت در پشت ديوار هاي پوالدين ارگ،صداي نظاره گر باقي ميمانند تا اينكه خاموش و خارجي، 
  .سكوت و نظاره گري را دگرگون مي سازند

ارگ و متعلقات آن، در فكر زر اندوزي، انتخابات آينده، معامله و توطئه، مشغول هستند و طالبان نيز با نشان 
 م هردم شهيد قرار دارد كه يك طرف مرد.  يازات بيشتردادن خشونت بيشتر، در تالش بدست آوردن امت

آنقدر پراگنده و پريشان اند كه ... ) احزاب سياسي و نهاد هاي مدني ( تشكالت غير دولتي و غير مافيايي 
تا وقتي كه شخصيت ها و نهاد هاي . نمي توانند به حيث صداي مردم، بدور يك نهاد كالن متحد شوند

استبداد، بي عدالتي، جنگ، : يشة ملي، به اتحاد ملي دست نيابند، در اين مملكت مردمي بر محور يك اند
  .ادامه خواهد داشت... خشونت، چپاول، منازعة قومي و مذهبي، اعتياد، مداخلة بيگانه،



ما ضمن اينكه قتل كتلوي مردم را زير هر نام و بوسيلة هر كس يا نهادي كه صورت گيرد، محكوم مي كنيم، 
يم كه  وحدت ملي، افغانستان واحد، دموكراسي، استقالل، عدالت اجتماعي، بازسازي كشور و باور مند

امكان پذير نيست و رسيدن به شهروند محور سرانجام، استقرار صلح عادالنه، بدون ايجاد يك دولت ملي 
   .چنين مأمول ها، بدون اتحاد واقعي  تمامي شخصيت ها و نيروهاي سالم بر محور تفكر ملي، ميسر نمي باشد

احساس مي كنند، دست به كار شده، در  پس وقت آن رسيده تا درين راستا همة افراد ونهادهايي كه مسؤليت
عملي ساختن اين وجيبة ملي داخل صحنه شده و مراتب تدارك و ايجاد اين ساختار ملي را مشتركاً در پرتو 

  .، برنامه ريزي و عملي نمايندتجارب تاريخي و اندوخته هاي علمي 
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