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Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan 
 

 اعالمیه
 

 مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

 4102جون / پاریس
 

 مردم جنگ دیدۀ ما طی سی و شش سال پسین. است رفته فروافغانستان اینک در حفرۀ  بحراِن انتخابات 

افغانستان بیشتر از هر  کنونی و احوالاوضاع در  .همواره از بحرانی به بحران دیگر کشانیده شده اند

بلکه به  ،ستا ها انتخابات نه تنها بنیاد مشروعیت نظام .ردضرورت دا سیاسی زمانی به ثبات و نظام سالم

یک کشور در  حق رأی و انتخابات آزادی،. مردم نیز میباشداجراء گذاشتن و برسمیت شناختن حقوق حقۀ 

سراسری و سری باشد و  النه،اگر انتخابات شفاف، عاد .سرچشمۀ دموکراسی و عدالت استو اصل ستقل م

آگاهی و ، درین صورت میتوان از اراده نکند،منفی تأثیر  مردمابزارها و پدیده های بیرونی باالی حق رأی 

اشتراک  یخورشید 9313سال  ریاست جمهوریمردم افغانستان در انتخابات . سخن زد سیاسی مردم بلوغ

با رفتن به  .ن نمایندیزور و خشونت بلکه با دادن رأی تعی ورزیدند تا سرنوشت نظام سیاسی را نه از طریق

نمودند بلکه بیزاری شانرا از ادامۀ جنگ و  ءنه تنها وجیبۀ ملی و قانونی شانرا ادا ی رأیپای صندوقها

، عدالت اجتماعی تأمین صلح، هقدرت ب انتقال صلح آمیز د که بانمردم آرزو دار .کردندبحران نیز ابراز 

  .نجات یابند و گرسنگی یوالی جنگه کامدگر فرزندان شان از  برسند واقتصادی  ترقی و پیشرفت

همه چیز  قدرت تصاحب جنگ برای .یک نقطۀ عطف در تاریخ معاصر و جنگزدۀ افغانستان است انتخابات

میتواند زمینه را برای صلح و  ولی انتخابات که نوع مشروع رسیدن به قدرت است، .را از مردم میگیرد

همچون یک نهاد  "دان و متخصصان افغانستاندانشمن مجمع". فراهم سازد منطقه و کشوردر  ثبات دوامدار

بیانگر آنست که جای فرهنگ  شود،هر تیمی که در انتخابات برنده  که به این باور است یتخصص -علمی

آهسته آهسته با  زورگویی و خونریزی را فرهنگ مدارا و تعقل ُپر میکند و مردم در فضای آرام و با ثبات

قضاوت های عقالنی جاگزین احکام  .بسوی پختگی سیاسی میروند تجارب مدنی و دموکراتیک، کسب

 . دناحساساتی میشو

بدیهی است که انتقال قدرت  .امنیت و زندگی بهتر اند مردم افغانستان بعد از این انتخابات در انتظار صلح،

زیرا صلح در منطقه ارتباط تنگاتنگ با  ،را در پی خواهد داشت جهانمردم سیاسی بطور صلح آمیز حمایت 

 . اوضاع و بحران افغانستان دارد
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دولت  .گردیدهنسبت به آیندۀ صلح آمیز و پریشانی مردم  یاعتماد بیموجب  فعلی مملکت و احوال اوضاع

اصالحات " و تیم" تحول و تداوم"تیم  ی،شکایات انتخابات سمع کمسیون کمسیون مستقل انتخابات، افغانستان،

  .بازی میکنندسرنوشت ملت با آنها  .خرابی اوضاع فعلی هستندلین ومسؤ" و همگرایی

جامعۀ بین المللی،  ،متحد مک سازمان مللک بین االفغانی، گوِ گفت تعقل و مدارا، مردم،رأی به احترام 

نظام نسبی یربط میتوانند اوضاع فعلی را بسوی ثبات و مشروعیت ذو سایر نهادهای  کشورهای منطقه

. پدید می آید موجود، بحران دگری در درون بحران در غیر آن با زور گویی و جنگ، .سیاسی سوق بدهند

 . ندنین سو تهدید میکرا از چندما که جامعۀ  نداستهایی اینها خطر

ع مقطخورشیدی را  9313ریاست جمهوری سال  انتخابات" دانشمندان و متخصصان افغانستان مجمع"

 : بحران فعلی نکات ذیل را پیشنهاد مینماید حلاز تاریخ سیاسی کشور دانسته و بخاطر  مهمی

 ،و سرنوشت در کشور به شفافیتو ارزشهای دموکراتیک  سیاسی ثبات تمامیت ارضی، حفظ امنیت 

  .گردندکه باید تأمین  دنتگی دارانتخابات بس

  منبع ثبات و افزایش اعتماد به نظام آینده  زیرا این امراحترام گذاشته شود،  بایدبه رأی و ارادۀ مردم

   .دشخواهد 

 برای  یمیراثنشان دهند تا این خصلت  صداقت و خونسردی تواضع،درگیر باید از خود های  تیم

  .گردددموکراتیک مدارا و فرهنگ 

 تا این اصل باید از جانبداری پرهیز کنند یانتخاباتشکایات  سمع کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون 

  .باشدانتخابات بحران پایان  انتی برایضم

  ا اقدام با رعایت اصل بیطرفی در رابطه با کاندیدان ریاست جمهوری بدولت فعلی است که الزم

  .از بحران بکاهد سرنوشت انتخاباترابطه با در و سازنده مثبت 

  برای رفع بحران  متحد سازمان مللایجاد کمیتۀ مشترک از اعضای تیم های درگیر تحت نظارت

 . نماید ءسی ایفااسابا درایت تمام در شفافیت سرنوشت انتخابات نقش  بایست انتخاباتی

 ،برای کاهش تشنج باید ( بخصوص تلویزیونهای افغانستان)احزاب سیاسی و رسانه ها  نهادهای مدنی

   . بازی نمایند ۀنقش سازند

 افغانستان در و بحرانتشنج  رفعکه همکاری کشورهای همسایه و منطقه در  بدین باور است مجمع 

 . دزفراهم سا راۀ منطق هرشد و توسعه همه جانب ۀد زمینمیتوان

 
خود را مکلف  تخصصی کشور -منحیث بخشی از جامعۀ علمی" دانشمندان و متخصصان افغانستان مجمع"

شنج زدایی و اعتماد سازی نقش علمی و عملی خود را در در روند ت کنونی و احوال میداند که در اوضاع

و گروه های  ، احزاباگر سیاستمداران با صراحت و تأکید ابراز میدارد که مجمع .نماید ءحد توان ایفا

درآنصورت  و رأی مردم احترام نگذارند، با تعقل و مدارا حرکت ننمایند و به سرنوشت درگیر قدرت

جوابگو خواهند تاریخ و مردم ( ج)بوده و در پیشگاه خداوند آنانلیت هر نوع تشنج و بحران به عهدۀ ومسؤ

 .  بود

  مجمعشورای رهبری 


