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 اعالمیه مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان
 

ن   و ثروت بر رس تقسیم قدرت و سپیدار ارگ توافقنامه بی 
 

وهای اجنبی در یک تیاتر  : بازگویی یک انتخابات انه زر اندوزان و خدمت گزاران نیر نگ حقیر یکبار دیگر تقلب، فریب و نیر

های ارگ و سپیدار برای تقسیم قدرت و ثروت، یکبار  مضحک به نمایش گذاشته شد. زدوبند پشت پرده در پستوخانه
ن الملیل شان، به روی مردم دیگر نشان دا ن خدمت به ملت و باورمند به دموکرایس و حامیان بیر د که مدعیان دروغیر

، حکومت کننده ها و  افغانستان خندیدند و واژه دموکرایس و انتخابات را به استهزا کشاندند. در جوامع انساین کنوین
 و متعهد به عدالت و شهروند

ر
ق وهای مدین میر  و قبیلهساالری تالش دا نیر

ی
 رند تا بر مناسبات فرسوده و فرتوت خودکامگ

برابری، عدالت و شایسته ساالری را تروی    ج کنند. اما دری    غ و صد دری    غ که در الله  ،گرایبر خط بطالن بکشند و دید انساین 
ده درصد واجدین  زار سوخته ما، کاروان اعتماد، صداقت و انسانیت برگشته. در انتخابات بدنام و رسوای اخیر که کمیر از 

کت داشتند، همانا افتضاح   به کل رای دهنده هفده میلیوندیه انتخابات ) رای گفته کمسیونهای بدنام انتخابات( در آن شر
ن سوخته و  رای های گوسپندی و بزی بر همه روشن شد و یکبار دیگر باورمندی آقایون را به دموکرایس محک زد. در شزمیر

ن در زیر چکمهناتواین که در چهار دهه پ ، زمامدار انتصاب یم سیر شود، این  شود و زمامدار کنار زده یم های شبازان اجنبی
شوند. درین انتخابات  مردم خسته و تنگدست افغانستان است که در زیر نامالیمات روزگار مضمحل و مغموم و شکسته یم

کت در انتخابات یی باور کرد ؟ شه ای مرگ افزایی  دلهرهرسوا، چه انگشتاین که بریده شد و چه ترس و 
در روندان را از شر

شد، عدم اعتماد ملت را به مدین ترین شیوه دولت مداری  نمایش گذاشتهحقیقت تیاتر انتخابات مسخره پارلماین که به 
 که دول خارجی و دونرهای در یی داشت. پول

ن
ن الملیل بدا های گزاق ، اختیار دولت فاسد و بیکفایت گذاشتند ن منظور در بیر

 خود سفره ای شد برای غارت و چپاول. 

ن دوحه )قطر( است که دو بخش دارد و به تاری    خ اعتمادی ملت افغانستان، همانا  در کفه دیگر ترازوی یی  توافقنامۀ ننگیر
وری  ۲٩ ن ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان امضاء شد. این تصمیم یکجا ۲۲۲۲فیی نبه امریکا یکبار دیگر عدم صداقت بیر

عمده چرا بخش دولتمردان امریکا را بر مردم افغانستان هویدا کرد. اگر این توافقنامه به نفع صلح و برای صلح است، پس 
های  شود و گفتند که برای همیشه مخفن میماند. باز چه شنوشت ننگیبن برای ملت افغانستان در پستوخانه آن علبن نیم
ن به دور از چشم مطبوعات شکل گرفت ؟   قطر طبخ  گردید که توسط مدعیان دموکرات ترین کشور روی زمیر

کند و صدها میلیون  از سویی هم ویروس عالمگیر کرونا چون شمشیر داموکلس بر ش مردم ناتوان افغانستان سنگیبن یم
ن دولبر و جنگساالران و ناقضان حقوق بشر    به یغما رفت. دالر کمگ بدین منظور توسط اراکیر

با ارگ و سپیدار دانشمندان و متخصصان افغانستان بدین باور است که این تقسیم و انحصار قدرت و ثروت میان  مجمع
رصف و رصف برای زر اندوزی  ،تکیه بر قدرت نظایم اجنبی و چاق کردن اصطکاکات قویم جهت غصب کرسیهای دولبر 

ن خدمت را در نزده امدعیدو  افغانستان صداقت، توانایی و عملکرد هر  کند. مردم است و هیچ درد ملت را دوا نیم ن دروغیر
اک  مجمعسال گذشته دیده اند و به خویی محک زده اند.  دانشمندان و متخصصان افغانستان باورمند است که با اشیر

ین انسانهای جامعه بر مبنای شایسته ری و تخص  است که با ساال اقوام در قدرت سیایس و تنها با متعهدترین و پاکیر
ن دولت شایسته وطنسازد تا کشبر شکستۀ  دلسوزی زمینه را مساعد یم تواند  ساالر یم را به ساحل نجات برساند. یک چنیر

ن ارزشهای دیموکراتیک شده و برای   اساس شهروندساالری را پایه گذاری کند و مانع از دست رفیر
ً
در مذاکرات صلح قویا
 صلح عادالنه و دوامدار تقال نماید. و  هایجاد یک جامعه مرف

 ملت و به امید 
ی
وزی و بهروزی مردم افغانستانیکپارچگ  پیر
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