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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۸/11/۰۴

پوهاند محمد بشیر دودیال

په هیواد کې دننه د افغانستان د دانشمندانو او متخصصانو د مجمع نماینده گی
Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan Representative
)(from Afghanistan

پیام و ابراز اطمینان
درود وسالمهای برادرانه و دوستانه به مقام عالی مجمع رهبری ،اعضای محترم شورای رهبری و فرد فرد از
دانشمندان ګرامی عضو مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان (بخش اروپا) !
از همه اولتر مراتب احترام وتمنیات دوستانه ام را قبول بفرمائید .ما اعضای م جمع دانشمندان ومتخصصان
افغانستان (بخش داخل کشور) از تدویر موفقانه دومین کنګره با مسرت اطالع حاصل نمودیم .ازینکه مشکالتی در
سر راه آمدن ما موجود بود ،درین کنگره باشکوه حضور یافته نتوانستیم ،ولی اهداف عالی وانساندوستانه ما هم ٔه
ماوشما را مشترکا ً بدرقه نمود.
م جمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان ،یک نهاد تحقیقی ،علمی ،تخصصی وفرهنگی بوده ،از اتحاد داوطلبانه
دانشمندان ومتخصصان افغان مقیم در داخل وخارج کشور ،وسایر افراد آگاه کشور تشکیل گردیده است .که یک
جمعیت مستقل ،غیرسیاسی ،غیر وابسته،غیر دولتی ،وغیرانتفاعی میباشد.
موجودیت چنین یک مجمع متفکر علمی در وضعیت بحرانی کشور؛ یک ضرورت جدی است .تجارب جهانی
نشان داده است که دانشمندان و افراد نخبه با تفکر علمی شان راههای برون رفت از مضیقه ها ،نابسامانیها و
مشکالت را به نحو بهتر ارائه نموده اند .جوامعیکه متاسفانه بعضا ً دچار چنین مصائب شده بودند ،در نتیجه مشوره
های نیک وعالمانه راه وفاق و عمران مجدد را یافته اند .همه ما باورمند ایم که مجمع ما نیز در راه همین مرام
انسانی و شریفانه تالش مینماید و امید داریم بتوانیم بدون کدام توقع مادی و امتیاز معنوی در رفع بحران ُممد واقع
گردیم .هر عضو مجمع فکر وقلم خود را درخدمت وتفکر اعمار مجدد و اتحاد کشور مصروف ساخته اند.
تدویر دومین کنګره م جمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان را نویدی مسرت بخش برای اتحاد هرچه بیشتر
روشنفرکانه وغنای فکری میدانیم .ما امید داریم تا کنگرهٔ بعدی در داخل کشور و با حضور همهٔ ما و شما دایرگردد.
مطمئن باشید که تماسهای ما درینجا؛ در داخل کشور همه روزه با روشنفکران متعهد ملی در حال توسعه است و
آرمانهای خود را طور ذیل در پیشروی خود قرار داده ایم:









تخصصی و اجتماعی؛
تحقیق وارائه مشوره های علمی وتحقیقی ،به نهاد های
ِ
جستجوی راه های علمی وعملی ،جهت از بین بردن فقر ،ایجاد یک جامع ٔه مرفه با صلح ،امنیت و ثبات ،که
زمینه ساز پیشرفت اقتصادی وفراهم آوری معیشت پایدار،با رشد متوازن در شهرها وروستا ها می باشد؛
ایجاد ارتباط و تأمین همکاری متقابل میان دانشمندان و متخصصان افغانستان عزیز؛
جلب حمایت مدنی از دانشمندان ومتخصصان افغان درمطابقت با قوانین نافذه کشور؛
مو ثر وسازنده جهت ارتقای ظرفیت های علمی دانشمندان ومتخصصان؛
تالش های ٔ
تحلیل همه جانبه علمی وتحقیقی  ،از برنامه های عمرانی واجتماعی درکشور؛
طرح و تحقیق و ارایه پروژه های مفید و موثرعام المنفعه جهت رفع نیازمندی های عامه؛
تحلیل و ارزیابی علل مهاجرت ها ومعضالت بیجاشده گان داخلی وپیشنهاد راه های حل موثرعملی آنها ؛
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تشویق ،کمک و دعوت مؤقتی و دایمی دانشمندان ومتخصصان افغان مقیم در سراسر جهان به داخل
کشور،جهت سهم گیری در انکشاف همه جانبه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور؛
پخش ونشر نتایج تحیقات علمی ،ازطریق وسایل ممکنه؛
گرامی داشت وقدردانی ازچهره های برجسته علمی ،تحقیقی و فرهنگی کشور؛

طوریکه همه شاهد هستیم ،قشر دانشمند و متخصص؛ مظلوم ترین و کم حقوق ترین افراد جامعه اند که همه روزه
میلیونها رشته عصب خود را از سبب رنج روحی برای مصائب کشور و تحلیل رنجهای بیکران مردم شان از
دست میدهند و جسما ً خسته و پریشان و روحا ً ناآرام اند .ای کاش یک بخش از امور تخصصی در 1۷سال ګذشته
برای روشنفکران متعهد سپرده میشد ،یا اقالً به مشوره های شان ګوش میدادند .یکی از علل این نقیصه همانا
انحصار تمام مسایل در دست مافیای قدرت و علت دوم نبود یک کانون متحد ،متعهد و منسجم روشنفکران ملی و
وطندوست بود .اینک با تدویر دومین کنگره م جمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان ،در تالش آن شده ایم تا خالی
ارائه مشوره علمی کانون تفکر را پُر نموده و اتحاد و تعهد خود را در مقابل رنجهای ملت نجیب افغانستان تجدید
نمائیم.
بدینوسیله یکبار دیگر تمنایت نیک خود را تجدید مینمایم .احترامات فایقه را به فرد فرد اعضای مجمع تجدید نموده،
موفقیتهای بشتر را تمنا دارم.
ومن هللا توفیق
جالل آباد -افغانستان
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