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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۰۳/۰۱/۲۰۲۳        داکتر تاج الدین ملت مل

 

 با ثباتو سالم نظام یک ایجاد  ملت سازی و تکمیلطرح 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 [ )امن( نهضت د افغانستان مثبت بدلون ] فراخوان
 جدید( با پیشنهادات ۶۰)متن 

 
مطالعه  را واقعا دوست دارند، شان کشور کهیکمی طوالنی بنظر میرسد اما برای آنان این نگارش هگرچ ياداشت:

 .کامل و عمیق این نسخه عاری از مفاد نخواهد بود
 

بسر می  و یک برنامه علمی وعملیاسالمی افغانستان در یک خال رهبری سالم ملی طوالنیست که مدت  :پيشگفتار
سو نیز به خطرات جدی  سالم()ا دین مقدس ما ؛استقالل، افتخارات، ارزشها دادنامروز عالوه با از دست  برد.

 از اینکهاما  نمی نمایم؛را رهبری این ادعای  )امن({نهضت افغانستان مثبت بدلون  ما } د مؤاجه است.تعبیرات 
سیاسی سالم  رهبرییک ) جستوجو  تکمیل نمودن این خال)تاریخی  گمسؤلیت بزراین کشور رهبران سیاسیون و 

 ٬گذاشتند بما (در کشور سیاسیو با ثبات سیستم سالم لی برای رسیدن به یک برنامه علمی و عمو بمیان اوردن یک 
به  تشریک مساعی در این زمینه .را افتخار خویش میدانیم گنموده ادای این مسؤلیت بزراظهارسپاس و قدردانی 

ل تشکشمول لذا از هر یک شما به  .نماینده هایی واقعی هر قوم، قشر، دین، مذهب، زبان و منطقه ضرورت دارد
ان و اخذ مسؤلیت های شان، با ما درین راه مقدس تحقوق مردم  ېگسالم سیاسی دعوت مینمایم که برای نمایند های

 اماده استفاده شما هست. نیزنگلیسی و ا پشتومتن   همراه و همکار شوید.
نیز مرامنامه  فراخوانین نمایم وامیکه شما را به عضویت ان دعوت  دارای کدام حزب سیاسی نیستمفعال ما  توجه:

اجتماعی نیست، اما این طرح برای رسانیدن این کشور سرشار از منابع سیاسی یا  دیگرحزب، جبهه، یا ساختار 
برومند و برای شناخت مشکالت اساسی کشور و راهای حل اساسی انها با دقت او  صلح آمیزطبعی به یک کشور 

، دیگرض بهتر به همه هموطنان مخلص پیشنهاد شده است. به عبارت کامل تهیه و برای اصالح، تکمیل و یا تعوی
 به رسیدن) ملی گ بزر هدف این به رسیدن برای لیاین طرح ملی و پیشنهادی مجموعه مکانیزم های علمی و عم

همه جانبه  در روشنی تحلیلو علمی سه ساله  تحقیقات( است، که در نتیجه ثبات با و مترقی اسالمی ملی نظام یک
 تهیه شده است.ا بحیث یک نقطه اغاز کشور مناکام و غیر ملی در  ٬اسفناکسیاست های و اموختن از 

زیادی درین کشور باالی ما تحمیل  تغیرات ناخواسته ای ٬از قرنها به دین سو به علت نبودن بدیل خودی ما افغانها
علم ساخت.  پیچیده تر همزیادتر، عمیقتر و  آنرارا حل ننموده، برعکس و مشکالت مردم ما  مسایلشد، که نه تنها 

بسیار ناقص هم باشد( نه، بلکه  گرچندیک نظام ) حکم مینماید که از این به بعد باید اولیت افغانها تغیرسیاست 
ناسالم ساخته شود، تا بعد از تحول جانشین نظام  غیرباید قبل از تباشد که ساختن یک بدیل سالم، توانمند وافغانی 

مام شود. به ما ت و مردم تحوالت اینده به نفع کشورتا  نموده یریگ جلو ه های متکررفاجعه و از تکرار قبلی شد
و برای رسیدن،  ما ملی رگ ېسالم دین مقدس ما )اسالم (، و همه ارزش های د ارینگاهدنظر ما این طرح در 

هرگاه طرح کنونی بصورت ل است. بدی انهگ ې با ثباتسالم و و پیشرفت، ازادی، صلح، و یک نظام  نگهداری
کشور  همتا و هم پایه ای، برومندا باثبات، افغانستان یک به را ما کشور که میتواند پروسه این شود، تطبیق درست
در  افتخار راو قابل  صفحه جدیدکه در انصورت این دستاورد های ما و شما یک  منطقه وجهان نماید. رگ ېهای د

ملی را از ان خود  گ این روند افتخار بزر نشاکو پیش ؛خواهد بوداسالم ین مقدس دتاریخ تاریخ کشور ما و 
رهبری نمودن بهتر این طرح با ما تکمیل و امیدواریم تا این فرصت طالیی را از دست نه داده برای  خواهد نمود.

نمایم. امیدواریم که شما تفصیل این طرح زیاد است اما درینجا ما شکل مختصر این طرح ملی را تقدیم می .بپیوندید
تان  سهیم ساختن نظریاتتان بطور دقیق مطالعه نموده و با سازنده و پیشنهادات  نقداین طرح را به خاطر اصالح، 

در اصالح و تکمیل بهتر این طرح سهم با مسؤلیت خویش را ادا نماید. قراریکه از عنوان باالی فهمیده شده 
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پیشنهادهای شخصیت های توانا و وطن دوست شامل ساختن غیرات به اساس است که همه ت ۶۰میتواند، این متن 
 است.همه شمول بار اصالح و غنیتر شده است، که این اصل یک ثبوت خوبی برای پیداکردن یک راه معقول  ۵۹

قرار ذیل نیز چهار مشکل بنیادی کشور را  ر،گ ېمشکالت د عالوه بر ج تحقیقات مااینت تحقيقات ما:نتايج 
 تشخیص نموده اند:

تهاجم سفید ) تجاوز پاکستان در لباس یک  تحت ،( افغانستان برعالوه تهاجم امریکا۲۰۲۳تا امروز )جنوری  -۱
که متآسفانه عده  ٬نیز قرار دارد سوسال بدین ۴۸از  رگېد تهاجماتخطرناکتر از همه و مریي  رت نابه صواسالم( 

 زیادی انرا مثل تهاجم درک کرده نمیتوانند.
دو مشکل بنیادی افغانستان عدم تکمیل پروسه ملت سازی و عدم موجودیت یک نظام عادل، مردم ساالر،  – ۲

تمام  بنام نظام ملی، اسالمی مترقی یاد می شود( اند کهازین به بعد انرا که متعهد به قانون و مفادات ملی ) 
 دو مشکل اساسی است. همین زایده رگ ېمشکالت د

مکرر باالی کشور ما، عدم موجودیت یک تعداد بنیادهای الزمی میباشد.  تهاجمات دلیل عدم ثبات سیاسی و -۳
عی و برنامه محور، و یا هم وحدت ملی بدون تشریح و سند بطور مثال )دیموکراسی درعدم موجودیت احزاب واق

 (مردم تحریری قبول شده
عدم اعتماد مردم باالی سیاست و سیاسیون، سیاست های کاذب به اساس تیوري های وارد چهارم دلیل عمده  – ۴

 بوده است.ها، اشتباهات وسیع سیاسیون، و عدم توجه به نظریات مردم و شرایط عینی جامعه  ستگیشده، واب
ما برای افغانستان انچه می خواهیم که از قرنها  ٬باالدر روشنی مشکالت اساسی تشخیص شده  –۱ اهداف عمده:

بدینسو انرا نداشته است، ان هم ساختن یک نظام ملی، اسالمی، مترقی و با ثبات در کشور برای حفظ و دفاع از 
و تکمیل پروسه ملت سازی برای رسیدن به یک  استقالل،، نوامیس ملی، تمامیت ارضی و ارزش های ملی

 است.(1)برومنداافغانستان 
ذیل بشمول یک حزب توانمند و پاک  چندین بنیاد هایی مهم ساختنپروسه ملت سازی، و تکمیل برای ادامه  – ۲

قعا ملی باشد(. ساختن چنین یک حزب وا به تمام معنا از همه احزاب )؟( قبلی متمایزترباید ملی است) این حزب 
به  رسیدن راه انهگ ېضرورت جدی و وحدت ملی و ثبات نظام برای تکمیل پروسه ملت سازی، مردم ساالری، 

 .فوق است اهداف
و  نظام سازی، حزب پیشنهادی، در ساختن این طرحه ها و صالحیت وسیع مردم برای شرکت زمینه سازی – ۳

  نظام پروری از همه طرق ممکن
 اص اين طرح:تفاوت ها و خصوصيات خ

 بوجود انگ بیگانه ، و اشاره های یخیالت یا، نظرتفکرات به که افغانیست، خالص و لیاین طرح یک طرحه م ـــ۱
افغانهای دانشمند، پاک نفس، دلسوز، الیق، وطن دوست و بامسؤلیت به اساس یک  عدهیک  سوی بلکه از نیامده،

تمام اشتبهات که در طول تاریخ در سیاست  مهم های درس از فتنگرسه ساله و مطالعه عمیق، نتایج و یاد  تحقیقات
تدوین شده  الخصوص تجارب تلخی سیاست های ناکام پنجاه ساله اخر با وگرفته صورت در کشور ما و دولتداری 

 گانسالم افغانی و شامل ساختن نظرات وسیع دانشمندان و نخبه  فرهنگ طرح مطابق دین مقدس اسالم و این .است
 یه شده است. کشور ته

به ما رسیده و مطالعه نمودیم و یا در صحبتهای سیاسی تا انجا که طرح های متعددی از تشکالت مختلف  - ۲
در عدم تمام این طرح ها این طرح ها بعوض برنامه محوری تاکید به فرد محوری بوده و تمرکز مختلف شندیم، 

لی و با ثبات برای رسیدن به حل این معضالت عم ٬تشخیص مشکالت بنیادی کشور و جستجوی راه های علمی
خود )که شخص خود را راه حل تصور مینمایند( ویا متکی به  برای مطرح نمودنبرعکس تاکید همه انها  ٬نبوده

صحبت  ،لی را بحیث اهداف خودد وظایف یک دولت مراکثر موادر ، به اهداف تخلیلی و یا هم یک شخص بوده 
و یا هم افکار تخیلی  داده نشده، یا هیچ نوعه تذکر داریدولتو  ، نظامملیوحدت  ولحصدر طرق د. اما نمی نمای

بدست اوردن و یک ساختار الزمی اما هیچ نوع میکانیزم  اند، مانند )ما صلح می خواهیم، ما وحدت ملی میخواهیم(
زیاد ما درین طرح  اهداف بسیار روشن دارد، و توجهنهضت امن  طرحاین برعکس  انرا توصیه نه نموده است.

به یک حکومت و دولت مردمی  دسترسیباالی مکانیزم های  تاکیدباالی تشخیص و حل مشکالت بنیادی کشور و 
، و زمینه سازی برای مشارکت ضرورینظام ملی اسالمی مترقی، ساختن چندین بنیاد ها  دسترسی به یکاست ) 

به یک نظام ملی اسالمی  الی دسترسیاز یک نهضت کاری ما  برنامه وسیع مردم در تمام امور ملی ( است.

                                                           
1
و از همه لحاظ   ٬جامعه مرفع ٬رفتشیاتکا به بخود،  ،ی. مانند ازادردیگ یلفظ خاص است که همه ابعاد را در بر م کیابرومند:  ـ  

  باورمند 
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. که حتا تمویل مالی انرا را نیز واضح مطرح نمودیم. و مؤسیسین می باشدهای دیگر در کشور پیشرفت و مترقی 
  .ندشد دداوطلبانه کاندید نخواهدولت که به هیچ نوع مقام رهبری  نداین نهضت تعهد سپرد

مشکالت بنیادی افغانستان را بصورت واضح  چهار یگروی مشکالت داین طرح برای بار اول در پهل – ۳
مؤثر انرا نیز واضحآ پیشنهاد نموده است، که می تواند برای رسیدن به یک و لیتشخیص و راه های حل علمی، عم

ول و همه شم و یک نظام سالم با ثبات، عادل، مردم ساالر نهمسؤالو  ٬النهد عا ،انهداوطلب ،گاهانها ،لیوحدت م
  .دگرد سیاسی وسیله مؤثر تعدد احزاب یا پلورالیزم معتقد به مردمی و

اتکا به از  همیشاساسی است تا بتواند این کشور را برای  سالم و با ثباتدرین طرح ایجاد یک سیستم سیاسی  -۴
 دگیزن با صلح و امنیت کامل بصورت متحد، که در ان همه افغانها نندسیستم برسا به یکاتکا یک فرد به 

افغانها نباید باالی صلح و ازادی ازین ما این است که بعد  تحقیقاتداشته باشند. یکی از دروس مهم  ابرومندانه
که در نتیجه ان غالم  ٬که ازادی از شوروی بهترین مثال اش میباشد کرده نمی توانند. نگاهقربانی بدهند که انرا 

، اسالمی مترقی نموده ایم که این یک هدف بسیار واال و ارزوی درین طرح ما پیشنهاد یک نظام ملی غالم شدیم.
این یک هدفی مشترک بین همه ما است که میتواند ما را به نحوی بهتر، زودتر و با ثبات تر  هرفرد افغان است.

 وغیره ( که عامل اساسی ان عدم موجودیت، فقر، نا آگاهیمتحد نموده، در حل مشکالت مهم جامعه ما )از قبیل 
که زایده این مشکل اساسی است نیز بخوبی  رېگېیک نظام ملی اسالمی مترقی است مؤثر باشد و همه مشکالت د

 حل نماید. 
افغانها است، که در طول تاریخ ازان دو استفاده متفاوت  تیاسالم یک اصل قبول شده و یک ارزش مهم عقید – ۵

رای انسجام مردم بهترین رول ب خواهی ازادی های جنگهمیشه در  کهان  مثبت استفاده .است شده گرفتهصورت 
سالم و پاک را بازی نموده است. ولی متآسفانه باید قبول کرد که هر بار بعد از ؟( جهادغزا )مثبت در برپا کردن 
بر ضد پیشرفت و ترقی استفاده سؤ بر ضد نظام و پیشرفت ما ما از دین مقدس  ، دشمنان مکاربدست آوردن آزادی

 خطر نگجای بسیار تاسف و ز .ستها عقب رانده انگفرسبه شکل جهاد کاذب نموده و مملکت را نام و ا به مهای 
 ریگن است که امروز برعالوه خاک و کشور ما دین مقدس ما )اسالم( و حتا ادیان دجها مسلمانانافغانها و  همه به

ما برای  که بود خواهد بهتر. است فتهگرر قراو تفرقه اندازی داخلی  تعبیر سؤ ٬نیز در یک خطر جدی افراطیت
و عقیدوی خدمات  بهبودسیاست را به حیث یک وسیله  ٬احترام نموده دیگرانبه عقاید  خویشحفاظت دین 

عقاید و ارزشهای دینی ما سؤ تعبیر شده و  ٬خوارجاستفاده نمود، نه اینکه با تشبثات دشمنانه ای  یگرارزشهای د
افراطی شده است. که به سبب کشتارهای صحرایی،  وهایگررسیدن به قدرت سیاسی مردم و  فریبازان وسیله 

ادعاهای افراطی و تکفیر نمودن مسلمانان، در ذهن نسل جوان ما شک و تردیدات را  ٬روایات ناقص از بطن خود
 ایجاد نموده است.ما در مورد دین مقدس 

و تمام ارزش های اسالمی  اسالمدین مقدس  و ،لییس مهدف اساسی ما دفاع از استقالل، تمامیت ارضی، نوام – ۶
به ازادی و صلح دایمی با جهانیان  رسیدن با و نجات داده متداوم هاینگخویش را از ج وافغانی ما است، تا کشور

 دسترسی و دین محافظت جهت خویش مردم که هستیم و مسلمان افغان وپگر نخستین و یگانهما  یم.گرد هم ردیف
، خود و انها را به مسؤلیت های جدی مان درین زمینه متوجه نمودهدعوت  مترقی اسالمی ملی باثبات نظام یک به

 میسازیم.
اولترین اشخاص بودیم که تهاجم سفید)تهاجم پاکستان و کشور های متخاصم دینی ما در لباس اسالم( را به ما  -۷

مطرح و  ٬تشخیصبار  نخستینرا  اساسی در کشور نیاز ساختن یک تعداد بنیادهایمردم تشریح و اگاهی نمودیم و 
به نظر ما  شده است.یگر د مشکالتاین بنیادها سبب بی اتفاقی، بی ثباتی و همه  عدم موجودیتپیشنهاد نمودیم که 

طرح تفکیک دین با  -۲طرحه نظام ملی، اسالمی مترقی؛  - ۱) طرح های جداگانه ذیلبرای هر یکی ازین بنیادها 
 و عادالنه داوطلبانه، هانه،گاطرح رسیدن به یک وحدت ملی ا – ۳فی و افراطیت تحت نام اسالم روایات تحری

 یک ساختن طرحه - ۶ انتقالی؛ عدالت تطبیق طرحه – ۵ سیاسی؛ ثبات طرح – ۴ کشور؛ مردم تمام مسؤالنه
مچنان طرح های ه – ۸آ پاک وملی طبق خواسته های ملت؛ واقع نو حزب یک ساختن طرح – ۷ ملی؛ ستراتیژی

طرح اصالح، تعدیل و تکمیل قانون اساسی  – ۹ مثل، طب، زراعت، معدنیات وغیره؛ مسلکهابهتر ساختن همه 
 گردد.  ترتیب عام فهمواضح و  ٬تخصصی طرح های  کشور(

تهیه شده و در ساختن و تطبیق ان به همه  ن هر بخشتخصصیتوسط مپیشنهاد ما اینست که همه این طرح ها باید 
مردم صالحیت ومکانیزم اشتراک بطور دقیق و کامل داده شده باشد. که در انصورت از طریق این بنیاد ها، دین، 

نه تنها بدست  ما کشور در سرتاسری امنیت صلح، مردم، حاکمیت سیاسی، ثبات ازادی، ،لیخاک، نظام، وحدت م
ت کافی مردم را داشته باشیم از لحاظ یاح ملی نظرد. برای اینکه باالی این طردیگرامده بلکه باثبات و دایمی نیز م

در و ارزیابی  تحقیقاتتخنیکی هر یکی از این طرح ها باید اول توسط کمیسونهای متخصص هربنیاد به اساس 
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بعدآ هر یکی ازین طرح ها در چهار  مطابق با شرایط مشخص کشور ما تهیه شود.اما کشور، منطقه و جهان 
 میتواند گرفته. بطور مثال: از نظر ما وحدت ملی، حقیقی وبا ثبات زمانی صورت ددگریمرحله تکمیل و نهایی م

همه اقوام، اقشار و مذاهب، طوری ساخته شود که در ان همه  گان هسند تحریری با اشتراک نمایند یک طی که
 ،گاهانهل اهمه مردم بشک گانمشترک همه ما بسیار روشن ذکر شده باشد و از طرف نماینده  منافعارزشها و
یک معمای تخیلی است که  صرف. درغیر ان استعمال کلمه وحدت ملی شود پذیرفته ومسؤالنه عادالنه، داوطلبانه،

   .و در نتیجه ثبات سیاسی نیز بوجود نه خواهد امد هیچ وقت تحقق نخواهد یافت
مشکالت درون  و نطقهم سیاسی های بحران و مشکالت نظرداشت در با ،دیگربرعکس همه تشکالت سیاسی  – ۸

و جرآت کامل، ساختن یک حزب واقعآ ملی مترقی را  علمی و سیاسی ٬جامعه خویش، ما با اساس یک منطق قوی
 مردم صلح، استقالل، بهبود وثبات  ٬اصالح ٬نظارت ، حفظ، حصولو برای  کشور مشکالت تمام حل راه نهیگا

چه  هر ساختن و دانسته خویش جامعه نجات راه نهیگاو ضرورت اساسی  و مذهبی ملی منافع و ها ارزش ساالری،
ازعدم  تجربه که ٬بطور جدی پیشنهاد می نمایم. باید متوجه باشیمخویش و با اشتراک مردم زودتر انرا برای مردم 

 قبلی)؟(این حزب به تمام معنی از احزاب سیاسی  ؛ایم فتهگر شتهگذدر  قانونی)؟(غیر غیر ملی و  مؤفقیت احزاب
 ٬کامآل متفاوت خواهد بود. این حزب باید واقعآ یک حزب سالم ،طرح خطور میکند هگان اینخوانند ذهن در که

از بین نیز  ان و تمویلنمایند،  ک وسیعاشتراان مرامنامه مردم در ساختن مردمی باشد که مترقی و  ٬اسالمی ٬ملی
از . بوضاحت عرض مینمایم که باشدما ردم م منافع و مذهبی ،ملیو مطابق همه ارزشهای  فتهگرمنشا ما مردم 
یک و نگهداشت ساختن یک حزب ملی مترقی برای ساختن به اساس تجارب وسیع سیاسی شان نهضت امن نظر 

که مردم در ساختن مرامنامه و تشکیالت ان باشد یک حزب اما باید است. و با ثباط یک امر ضروری نظام سالم 
چنین یک حزب اهنین را باید هر چه زودتر و با اشتراک با هم که  ی نمی کند.انرا نف مهیچ عقل سال .دخیل باشد

 یم.بساز
هزینه  ایجاب که کرده فکران گیر، مشکل و زمپیچدهو تعداد زیادی مردم این طرح را گان ممکن شما خواننده 

ما به همه خوشبختانه  ایم.نم لیما نمیتوانیم انرا عم بیگانگانو حمایت بیرونی را مینماید، و بدون کمکهای  فتنگه
، علمی و عملی مبتکرانهالعاده  فوق پروسه یک لیاطمینان می دهیم که )امن( برای تطبیق این کارمهم مشما 

چهار  ترتیب و در حرفه ایسال همه این طرحه ها را بصورت  ۲-۱تدارک نموده که ما خود افغانها در مدت 
در داخل و خارج  سیاسی دانشمند و لی( افغانهای پاک، م۱۰۵،۰۰۰)مرحله با اشتراک باالتر از یکصدوپنج هزار 

جمع اوری نموده بشمول مرامنامه و تشکیالت این حزب نو انها در همه موارد  یاتکشور شریک نموده و نظر
کمی همت نمایم به اساس محاسبه دقیق  مااگر وطبق ان این همه طرحه ها اصالح، تکمیل و نهایی میشود. عالوتآ، 

و با بهترین  خویشبه یک نظام ملی اسالمی مترقی( به کمترین هزینه  دسترسیکمپیوتری تمام این پروسه )و 
با هم فرق  احلدرسه بخش ذیل تکمیل خواهد شد. دقت نماید که بخش ها و مرسال  ۵ – ۴در طول مدت کیفیت 

 دسترسیاما تمام پروسه ) .یشودو همه ان در بخش اول تکمیل م چهار مرحله دارد. تکمیل طرحه های الزمی در
در هر بخش ان باید کارهای مشخص طور ذیل  به یک نظام ملی اسالمی مترقی( در سه بخش تکمیل می شود.

 .ددگراجرا 
  :تهيه و تکميل نمودن تمام طرحه ها و تاسيس يک حزب توانمند ملی مترقی – بخش اول

د. درین بخش کار های ذیل باید بگیرمکن تا دوسال وقت میباشد که ما ترین بخش کار نگیراین مشکلترین و زما
؛ که همین اکنون ما مترقی لیاین پروسه با ایجاد یک نهضت م اغاز -۱: ) دگردا همزمان تکمیل ضبالترتیب و بع

)این ساختن یک شورای محدود کاری – ۲نهضت را بنام د افغانستان مثبت بدلون نهضت )امن( اغاز نموده ایم  این
ایجاد یک مرکز تحقیقاتی  -۳ند. یربگافغان شمول که مسؤلیت نظارت ازین پروسه را بعهده  رهبری نیست(شورای 
ایجاد کمیسون  – ۴نمایند. و نظارت طبیق  ٬پروسه ساختن، تطبیق و تکمیل تمام طرحه ها را پالن مجهز کهبسیار 

وتکمیل اولین  تهیه -حل مرحله اولچهار مراطرحها درتکمیل  – ۵ اداری.کمیسونهای  های تخصصی طرح ها و
توسط هر کمیسون )به شمول ساختن مرامنامه و تشکیالت یک حزب ملی و مترقی( تمام این طرحه ها  متن

  مشخص ان.
شریک نمودن این متن های اول طرحه ها برای نظر  :محدودشریک ساختن طرح ها بایک تعدادی  -مرحله دوم 

و نمایدهای در داخل و خارج کشور ملی و علمی ر( شخصیتهای واقعآ توانمند نف ۵۰۰خواهی با یک تعداد محدود )
ارسال و بعد از جمع کردن و شامل ساختن پیشنهادات این پنجصد نفر متن اول طرحه ها به متن دوم همه افغانها( 

  ان تبدیل خواهد شد.
افغان های توانمند (  ۵۰۰۰ ) تعداد مردم: این متن دوم به جمع کثیریشریک ساختن متن دوم با یک  –مرحله سوم 

و ( نفر دانشمند ۲۰بیست ) حداقل ارسال شده و از انها دعوت میشود تا هریک شان این طرحه ها را به همراه
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خود نموده به مرکز تحقیقات ارسال بدارند. که  انها را نیز شامل نظر یاتدر محیط خود شریک و نظرصاحب نظر 
 با این ترتیب متن دوم به متن سوم تبدیل می شود.  خواهد رسید. (۱۰۵،۰۰۰ )به گاندر مجموع تعداد نظر دهند

برای  و ساختن رسمی حزب ملی مترقی: ترتیب یک مجلس حضوری برای نهای ساختن همه طرها – مرحله چارم
در یک و با نفوذ ملی ( شخصیت های بافهم ۱۵۰۰یکهزار و پنجصد ) بصورت تخمینیدعوت نمودن این مجلس 

 نهایی می شود. ها طرحه تمام و فتهگرجلس حضوری در یک جای ممکنه )ترجیحا در داخل افغانستان( صورت م
مثل سایر که درین جمله مرامنامه، اساسنامه و تشکیالت این حزب ملی مترقی پیشنهادی که همه مراحل فوق را 

هایی و منظور شده و از جمله همین تشکیالت حزب ندر همین مجلس شامل می باشد. نیز  تکمیل نموده،طرحه ها 
 (2) شخصیت ها برای مقامات مختلف حزب ملی مترقی کاندید و مطابق یک پروسه فوق العاده ابتکاری) امن(

حزب ملی مترقی تکمیل شده و حزب ملی مترقی یک به این اساس تمام مراحل طرح سازی  انتخاب می شوند.
 ه باید بود که رسمی کردن حزب سوال اساسی نیست.متوج اقدام مینماید. یشرسمآ به کارهای خو

دعوت مینمایم که درین فرصت خاص مبارزه فکری خویش را  و تقاضا کشور سیاسی های نیرو و هاگرواز همه 
 ٬که باالی پلورالیزم سیاسی باور مند میباشدمترقی این حزب ملی در ساختن ، کنار گذاشته زمانحفظ اما برای یک 

 سریعتر یشرا برای مبارزات فکری خو نموده تا همه ما یک موقع مناسب و زمینه بهتر حمایت شرکت وصادقانه 
  بدست اوریم.

یکی از اصول این حزب و نهضت امن این است که هر یکی از اعضای امن و حزب در محیط های زیست و یا 
ه تا سبب جذب و حمایت بیشتر کاری شان خدمات داوطلبانه خارج از فعالیت های رسمی شان با مردم اجرا نمود

 د.دگرمردم از این حزب وبرنامه 
  :مترقی ساختن يک حکومت و دولت ملی -بخش دوم 

 دراین بخش اولین هدف ساختن یک حکومت و دولت ملی، اسالمی مترقی است، که باید از طریق مبارزه سیاسی
لذا این حزب درین  .دگیرن حزب صورت برسراقتدار به ای گروه انتقال قدرت ازجنگ(  نه به زور اسلحه و)

حزب از طریق اعمال نیک و خدمات داوطلبانه سازی  تواناانکشاف و  –۱مرحله وظایف ذیل را باید تکمیل نمود: 
قید  بدونجمع اوری همکاریهای مالی و سیاسی داخلی و خارجی  – ۲. و وسعت ارتباطات بین المللی در بین مردم

با استفاده از  – ۴. توانمند و بتمث ،سالم اپوزیسیون یک ساختن سالم سیاسی التکشت یگربا همکاری د –۳ وشرط
در قاطع  پیروزی – ۵نمودن انتخابات،  دایر راه های مدنی، مجبور ساختن حکومت و دولت بر سر اقتدار به

مطابق کن و تا حد مم – ۷. و افغان شمول ساختن یک حکومت و دولت واقعآ ملی، اسالمی مترقی – ۶انتخابات 
 داوطلبانه تطبیق طرح عدالت انتقالی اغاز میشود.شرایط وقت 
  ساختن يک نظام ملی، اسالمی مترقی: بخش سوم:

وظیفه این دولت ملی می باشد، که برای رسیدن به ان هر چه  تاریخی مهمترینو نهایی  گ رسیدن به این هدف بزر
تآمین صلح و امنیت همه جانبه مردم  – ۱اجرا نماید: را یل باید کارهای ذ ٬عالوه بر وظایف اولی حکومتزودتر 

کنترول جدی سرحدات و در صورت ضرورت با استفاده از دوره مکلفیت  ٬کمک هایی وسیع اعضای حزببا 
اصالحات جدی و عمیق در  – ۳تمام حقوق بشری انها.  حفظتامین خدمات اولیه به مردم و اعاده و  – ۲داوطلبانه. 

تشویق و فراهم ساختن سهولت های  - ۴. ادارات یگرو د ، استخباراتی، اداری، تعلیم و تربیه، قضاییسیستم نظامی
کار برای انها، و پذیرش  وندهگی تهیه نمودن شرایط مناسب ز شان، فکری اعاده ویان،نگجضروری وجذب تمام ج

 داوطلبانه شترگوعالقه مند ب ی دوستها کشوریگر با همکاری ملل متحد و د - ۶ شان در جامعهو مثبت  مؤثر
امنیت، رشد اقتصادی  ،لیوحدت م برای که شکلی به مملکت در انها ساحتن جابجا و جهان، نقاط تمام از مهاجرین

 بویژهتمام افغانها مقیم خارج  برای برگشت داوطلبانه - ۶ موثرتر باشد. و دفاع از استقالل کشورمفیدتر و
 همکاری های بین المللی برای بهبود کشورجلب و جذب  -۷ ها خارجیان و افغ مسلکیسرمایداران و متخصیصن 

از طریق وسعت و انکشاف سریع خدمات بنیادی از قبیل ساختن بنیاد های اقتصادی مانند اعمار شاهرا ها، بنادر، 
که زراعت و صنایع خورد در محالت،  مهارنمودن اب، عرضه برق و انکشاف اقتصادی با توجه خاص به تکثیر
ایجاد یک اداره مستقل برای خدمات  – ۸برای کاریابی و کم کردن فاصله بین شهرها و دهات خیلی مؤثر می باشد 

 ترویج و ایجاد – ۹ هر دو طرف (3) ساله ۴۸نگهای و معلولین ج انهم جانبه فامیل های همه شهدا، بیوه ها، یتیم

                                                           
2
نمره دا  دیهرکاند یبرا حاظر  اتیهمه جانبه خود تمام شخص یامن است که در ان هر کس بعد از معرف یپروسه خاص ابتکار کی نیاـ  

  شود. یم نیو تع یابینمرات ارزبه اساس  بیترت  نیبه هم زیاشخاص ن یبه پست باالتر انتخاب شده و باق ٬که نمره باال برد یده و هر کس
3
وطنفروشان افراط گرا به  تعداد  کی تیجمهور یسالها نیها از زمان شروع شد که دراول یتمام نا ارام نیساله: اغاز ا ۴۸ یجنگ ها ـ  

شان را شروع  بغاوت تیشده و در مقابل جمهور مسلح  یپاکستان یافغانستان با سالح ها یو به ضد نظام جمهور ٬پاکستان فراخوانده شد
  نمودند.
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 همه شامل و مدیریت از باالتر تقررات همه در( ملی اعتبار) پروسه جدییک اداره خاص برای تهیه و تطبیق 
 مؤثر های برنامه ریزیتکمیل نمودن تمام احصایه های الزمی و  – ۱۰ دیپلوماتیک و امنیتی تگاهدس اشخاص

فکری  روشن سازیبرای  – ۱۲توذیع تذکره های الکترونیکی به تمام اتباع افغانستان.   - ۱۱ کوتاه و دراز مدت.
و اصالح عمیق مطبوعات در تمام عصری  ما اصالح و تهیه یک نصاب تعلیمی و تحصیلی مردم و نسل اینده
دایر نمودن انتخابات درون حزبی برای تقویت  – ۱۳تمام ارزش های ملی واسالمی. و رشد سطوح به اساس 

 جانبه همه گیاماد – ۱۴حزب، حکومت و دولتداری.  یدیموکراسی و بهتر شدن حزب و اعتماد بیشتر مردم باال
 و گانو اشخاص اشتراک کننده  تعداد دقیق بسیار پالن یک از استفاده با که عنعنوی گهجر لویه نمودن دایر برای

ارسال تمام طرحه های تکمیل شده و تعدیالت پیشنهادی که در  - ۱۵  گهتاریخ جر و محلتثبیت  ،گهجر مؤظفین
دایر روز قبل از  ۶۰ملی اسالمی مترقی است، حد اقل  قانون اساسی اینده و تشکیالت دولت مورد نیاز یک نظام

درین صورت انها  اطمینان رسیدن ان از انها. حصولو  گهجر لویه شده دعوت اعضایی تمام به ،گهلویه جرشدن 
مورد اعتماد شان نیز دیگر حب نظران صاهمه این مطالب را به فرصت کامل مطالعه و در صورت امکان با 

برای  تکمیل تغیر، موارد، تمام کامل دانستن با گهانها را بدست اورده تا در مجلس لویه جر شریک ساخته و نظرات
 تمامدر  کامل مباحثات از بعد و دیدهگر دایر گهلویه جر –۱۶ مایند.ن تصویباسالمی مترقی  ٬ایجاد یک نظام ملی

ترقی را تصویب نموده و م میاسال ملی، نظام یک نیاز مورد تشکیالت و اساسی قانون در تغیرات و ها، طرحه
در یک یگر دولت را با دایر نمودن انتخابات مطابق تشکیالت و قانون اساسی نو با اشترک احزاب راجستر شده د

انتخابات و انتقال پروسه به حکومت نو را  وقت مشخص توظیف نموده و یک کمیسون خاص را برای نظارت از
سیستم و نظام مملکت مطابق همین سیستم ملی، اسالمی مترقی ادامه خواهد بعد ازین تمام  تعین و توظیف مینمایند.

بسیار و تغیرات کلتوری و اجتماعی داشت. این دولت با در نظر داشت شرایط، پروسه تطبیق عدالت انتقالی 
 محتاطانه اغاز خواهد نمود.

برای رسیدن به این ارمان  انهاافغاگر  مردم، : برخالف تصور اکثرامکانات مالی و مدت تطبيقی اين طرح ملی
 دودر یک ماه و هر یک ما  میباور نموده و برایش جدی کار نماباالی خود و دیگر افغانها مشترک و واالی ملي 

( دالر و افغانهای در ۱۰را به این نهضت جذب نموده و تنها اعضای ما در خاج از کشور ماهانه ده ) جدیدنفر 
( افغانی حق العضویت ماهوار را دوامدار بدهیم، طبق محاسبه ۱۰۰یکصد ) های همسایه تداخل کشور و مملک

سال بطور بسیار  ۵- ۴را در مدت تاریخ ساز بسیار دقیق ، میتوانیم این پروسه بسیار مهم، و تحول عمیق 
 تخصصی و بدون کمک خارجی ها تکمیل و تطبیق نمایم.

را عقل کل نمی دانیم و صالحیت مردم را  یشا خواینست که م ما طرح یکی از مهمترین خصوصیت :فراخوان
لذا از همه  مقید بخود نمی سازیم. بلکه زمینه های اسان و عملی را برای شرکت و نظرات مردم مساعد مینمایم.

هموطنان احترامانه دعوت مینمایم که این طرح را بدقت کامل و نظر غیر تعصبی مطالعه نموده، اعتراضات، و 
ول شان را به کمیسون تکمیل طرح ملی )امن( ارسال نموده تا در تغیرات که در اینده در نظر پیشنهاد های معق

افغانهای  و ما بایشرا خو طرح نموده لطف باشد، درست نا کامال طرح این شما بنظرگر ا است از ان استفاده شود.
 تکمیل و تطبیق طرح تان بدون در پیوسته شما با خویش امکانات تمام با توافق صورت در تا ساخته شریک یگرد

به امید خدا و اتکا باالی  بیاید پس بوده درست شما بنظر طرح این اگر امتیازات شرکت مسؤالنه نمایم. هیچ نوع
ین طرح ملی مسؤلیت های افغانی، انسانی ا تطبیق و تکمیل در ده دا هم دست بهخود و اعتماد باالی دیگران دست 

ضرب المثل معروفی درغیر ان نزد خدا، ملت و وجدان خویش مسؤل خواهیم بود.  .یمنما ادا و اسالمی خود را
تغیر در خود را قبول نمی نمایند،  ) بدترین اشخاص یک جامعه انانی اند که تغیر را میخواهند اما است که میگوید

حال قومی را تغیر نمی  چنانکه خداوند )ج( می فرماید: خداوند )ج( ند.(ریگیسهم م یگرانو نه هم در تغیر مثبت د
 .ددهد تا که حال و نفس خود را تغیر نه دهن

 با احترام 
 افغانستان:  ارتباطات:

 najib_jabarkhil2004@yahoo.com لایمی702 :-485-0864 تیلفون خیلمحترم خطیب صاحب نجیب هللا جبار امریکاـ
 

 Tel: 44  hefd.emal@gmail.com Mail:-E-759- 7223242م داکتر صاحب ایمل مسعود صافی:اروپا: محتر
 

  amin_s@aol.com  730 Email –(507) 398  Tel:996ن امین صاحب:اسیا مرکزی: محترم شمس الدی
 

 صاحب ادلع نولی خا محترم :ډاکانا
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