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

۲۰۲۱/۰۱/۲۵

داکتر تاج الدین ملت مل

د لوی او بخښونکې څښتن تعالی (ج) په سپیڅلې نامه او مرسته

په افغانستان کی د یو ولسواک ،عدالتمند ،ملی مترقی نظام د جوړولو طرحه
د افغانستان د نجات ،دایمی سولۍ او ازادې ،ثبات او پرمختګ یوازینی اساسی حل الره
د یوه ولسواک ،عدالتمند ملې مترقی نظام د جوړولو د غورځنګ کاری پالن

د افغانستان د ملې تفاهم او همغږۍ د مرکز (مهم) وړاندیز
د دری برخو اوله برخه
د پوښتنو او اتقادونو په اړه د داکتر ملت مل سره اړیکه نیوالی شی.
وتس اپ ۱-۲۰۲-۲۴۶-۱۹۹۲ :ایمیلtmillatmal@gmail.com :
موږ پدی اړه د هر نوعه تحلیلی ،انتقادی او متبادل چیلنجې وړاندیزونو هر کلی کوو
که واقعآ هیواد ژغورل غواړئ ،د دغې طرحې په غور لوستل او پکی با مسؤلیته ونډه اخستل یو ملې مسؤلیت دی.
نوټ :لطفآ توجه وکړئ ،دا د ولسواک ،عدالتمند ،ملی مترقی نظام د جوړښت طرحه نه بلکه د دغه شان یوه نظام د
جوړښت لپاره د اړوند ملې مترقې غورځنګ د کاری پالن مسوده ده ،هیله ده ستاسو په ګډون اوهمکاری به ال غنې
شی.
سن توزو ،د قبل اللمیالد د شپږمې پیړۍ مؤفقترین چنایی جنرال په خپل کتاب « د جنګ مهارت» کی د خپل ځان او
د دښمن د پیژندلو د اهمیت په اړه داسی لیکي:
( د خپل ځان او دښمنانو دقیقه ،ژوره او هر اړخیزه پیژندنه په جګړو کې د بریاو اصلې راز تشکیلوی)
موږ د افغانستان د ملې تفاهم او همغږۍ د مرکز غړو د دغی پیغام نه په الهام خپله ټولنه او د هغې اړونده ستونزي د
تاریخ په اوږدو کی ( د خپل ځان او خپل دښمنانو د سمې پیژندنې په غرض) په دقیقه توګه وڅیړلې او و ارزولي،
چې نتایج یی په الندی ډول له تاسو سره شریکوو .څرنګه چې دا موضوع فوق العاده نوې ،ډیره مهمه او مختلف
ژوراړخونه او پړاونه لري ،نو د ښه وضاحت لپاره دا طرحه په دوه ډولونو کې چې یو یی په لنډیز شکل او بل یی
په تشریحې شکل وړاندی کیږی .دا زموږ د طرحې لنډیز دی .هغه دوستان چې دغه لنډیز ولولې او ور سره مؤافق
وي او په نورو تفصیالتو یی ځان پوهول غواړی ،نو کوالی شی د تشریحی شکل د الس ته راوړلو لپاره یی له موږ
سره په الندی ادرس اړیکه ونیسی .هیله ده دغه ټکی ته خاصه توجه وکړئ.
یادونه :د ټولو لوستونکو توجه دی ټکې ته را اړول غواړو چې موږ (مهم) خپله کومه طرحه نلرو چې تاسو د هغې
منلو ته را دعوت کوو ،بلکه موږ د دغه مرکز د اسای وظایفو په چوکاټ کی د دی زمینه برابرول غواړو چې افغانان
دی ته را دعوت کوو چې په ګډه د یوی هر اړخیزه ملې طرحې په جوړولوکی سره شریک کار وکړو.
د ملې مترقې نظام د منځ ته راتګ د طرحی لنډیز
خالصه:
موږ په افغانستان کی د موجوده نظام (حکومت نه ) نه په پلوې کی د یو ولسواکه ،عدالتمند ،ملې ګټو ،پرمختګ او
قانون ته ژمن نظام ،چې تر دی وروسته به ور ته د (ملې مترقې نظام) کلمه استعمالیږی غواړو .زموږ د څیړنو په
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نتیجه کی د دغسی یوه نظام نشتوالې ،د افغانستان د ټولو تاریخی (داخلې او د بهرنیانو له خوا بر موږ د راتپل شوو)
ستونزو د بنیادی عامل په توګه تشخیص شوې دی .نو په همدی اساس ،موږ په افغانستان کی د ټولو ستونزو د بنیادی
او ابدی حل او د یوې روښانه با ثباته راتلونکې یوازینې اغیزمنه الر هم د همداسی یوه ملې مترقې نظام راجوړونه
تشخیص کړې ده.
د دی تر خوا ،زموږ د څیړنو په اساس ،زموږ په هیواد کې د داسی یو ملې مترقی نظام د رامنځ ته کیدو ،ساتلو او
پاللو لپاره الندی څلورشیان بنیادې ضرورتونه دي:
 -۱یو حقیقې او با ثباته ملې یوالې
 - ۲یو منضبط ملې سیاسې تشکل
 - ۳یوه هراړخیزه سکتورې مسلکې پرمختیایی ستراتیژی
 - ۴د یوه دیموکرات حکومت تشکل د یوی مرحلې په توګه
یو حقیقې او با ثباته ملې یووالې یوازی په خبرو نه بلکې د یوی ټولو ته منل شوی هر اړخیزه ملې سیاسی طرحی له
الری چې د خلکو په ګډون را منځ ته شوی وی ،ممکن دی .د هیواد پدغه کړکیچن حالت کې د داسی یو ملې مترقې
نظام د رامنځ ته کولو په اړه زموږ د دغه وړاندیزی طرحې ځانګړني دا دي:
اول  -د اول ځل لپاره موږ د یوه ولسواک ،عادل ،ملې ګټو او قانون ته ژمن نظام نشتوالې په دقیقه توګه د خپلی
ټولني د بنیادې ستونزې په توګه تشخیص کړې دی.
دوم  -موږ د دغسی یو ملې مترقی نظام د را منځ ته کولو لپاره د پورته ذکر شوو څلورو بنیادي ضرورتونو د سالم
او عملې منځ ته راتګ او د هغې په جوړولو کی د افغانانو سمه او پراخه ونډې اخستنې لپاره واقعآ ملې ،افغانې او
کامآل عملې مکانیزمونه په ډیره دقیقه توګه تشخیص او تشریح کړي دي .چې په اړه یی تفصیالت په الندی توګه له
تاسو سره شریکوو.
دریم  -د نورو ټولو سیاسې او اجتماعې تشکیالتو خالف ،موږ نه خپل ځانونه عقل کل بولو ،نه ځان ته دا اجازه
ورکوو چې د ژورو ملې مسایلو په اړه موږ تصامیم ونیسو ،بلکې موږ د مهمو ملې مسایلو په اړوند د خپل ملت
صالحیتونو او حقوقو ته په درناوې ،د مهمو ملې مسأیلو اړوند د ملت له خوا د ګډ تصمیم نیولو لپاره داسی نوښتګر
مکانیزمونه وړاندیز کوو چې هغه افغانې ،علمې ،عملې ،عادالنه دي او د ملت د مشارکت او ملت ته د خپل سرنوشت
په ټاکلو کی د اغیزمنې ونډی اخستلو الري خالصوي .نو په همدی اساس زموږ خپل دغه وړاندینیز نظریات هم
نهایی نه بولو او په اړه د هیوادوالو هر نوعه اصالحې وړاندیزونو ته د زړه له تله هر کلې وایو.
زموږ د کار لومړې پړاو د یو حقیقې ملې یووالې د تأمین لپاره د یوی داسی هر اړخیزه ملې سیاسې طرحی جوړول
دي ،چې په هغې کې د افغنانو د سر تاسری ملې یوالې اساسات ،بنیادونه ،ارزښتونه او مشترکې ملې ګټې ،د نظام
نوعیت ،د سی اسې سستم نوعیت او د یوه منضبط واقعآ ملې سیاسی جوړښت د را منځ ته کولو لپاره اساسی الري
چاري ،او د یوې اوږد مهاله سکتورې مسلکې ملې ستراتیژی د جوړولو او د یوی مرحلې په توګه د یوه واقعآ ولسواکه
حکومت د را منځ ته کولو په مکانیزمونو بحث شامل وي .یعنې زموږ هر اړخیزه ملې طرحه به دری برخې ( د
نظام د نوعیت او بنیادونو طرحه ،د سیاسی تګالری لری نوعیت او طرحه ،او د مختلفو سکتورونو مجموعې مسلکې
طرحه) ولری .دا یو منل شوی اصل دی چې ولسواکۍ بیله څو احزابو بی معنا او نیګړینوعیت او برنامه ،اود
سکتوري ده .نو موږ د سیاسی پلورالیزم په چوکاټ کی او د هیواد د تیر تاریخ نه په زده کړه ،د څو محدودو لویو
حزبونو تر خوا ،د یوه توانمند واقعآ افغان شموله او افغان نماینده ملې مترقی حزب جوړول اول د یوه واقعآ ولسواکه
ملی حکومت د جوړولو او بیا د دغه ملې حکومت له الری د ملې مترقې نظام د جوړولو ،ساتلو آو پرمخ بیولو لپاره
اساسی ضرورت بولو .پدی نوشته کی د ملې مترقې نظام د یوه اساسی رکن په توګه د یوه ملې مترقې حزب د
جوړښت پروسه هم ذکر شوی ده ،چې د مغالطې او تشویش سبب نه شی.
موږ د دغسی یو نطام د رامنځ ته کولو لپاره په اول قدم کی د یوه ملې مترقې غورځنګ په توګه خپل فعالیتونه
تنظیموو ،تر څو د دی الری په با مسؤلیته توګه او د نورو با مسؤلیته او ژمنو شخصیتونو په الرښونه او همکارې د
پورته ذکر شوی هر اړخیزه ملې طرحې لپاره منظم او اساسی کارونه پر مخ بوزو .نو زموږ دا لیکنه د ملې مترقې
نظام ،ملې یووالې او د ملې مترقې حزب طرحه نه ده ،بلکه دا لیکنه د پورته ذکرشوو طرحو د سم او اصولې جوړولو
لپاره د اړوند ملې مترقې غورځنګ کاری الیحه ،اصول او مقررات تشریح کوی ،چې د همدی اصولو په اساس به
زموږ دغه ملې غورځنګ د ملې یووالې ،ملې مترقی حزب ،ملې سکتوری مسلکې طرحو او ملې مترقې نظام د
طرحو د جوړولو لپاره خپل اړند دندي پرمخ وړي.
په بخښنی چې حتا د دغه لنډیز لیکنه هم اوږده ده ،خو د موضوع د نولوالې او اهمیت په نظر کی نیولو سره او د هر
اړخیز پوهاوې او ټولو ممکنه سوالونو ته مخکی له مخکی ځواب ورکولو په پار تفصیآل په الندی څو برخو کی تنظیم
شوی ده.
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اول  -د افغانې ټولنې یو ژورعلمې تحلیل ،زموږ تاریخی بنیادی ستونزي څه ،عوامل یی څه او زموږ په واک کی د
نورو ټولو ستونزو عامله بنیادې ستونزه کومه ده؟
دویم  -اساسی او بنیادی حل الره څه ده؟
دریم  -د یو ملې مترقې نظام اولې بنیادې ضرورتونه څه دي ،او دغه ضرورتونه څنګه په سمه توګه تر السه کیدای
شی؟
څلورم  -د ملې مترقې نظام د دغو اړوند بنیادونو د جوړیدو لپاره زموږ نوښتګر مکانیزمونه څه دي؟
نور بیا
پاتې برخي په دوهمه او دریمه مقاله کی لوستالی شی.

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

