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 تالش در راه ايجاد کدر رهبری واحد
 و زعامت ملی

 

 ! همو طنان  گرامی 
اگر ما با تعقل  و دور از تعصبات  مذ هبی ، لسانی ، قومی ومنطقوی و همچنان، بدون پیوند های خاص سیاسی ، با ديدی 
وسیع و با قضاوتی عادالنه پیامد های شرم آور سی و چهار سال گذشتۀ کشور خويش را اواًل از بُعد داخلی مورد مطالعه قرار 

ه از احساسات ملی، گرايش به ايدئولوژی های افراطی و عدم پختگی سیاسی در دهیم ، ديده میشود که پیروی کورکوران
کشور، آنهم در عدم حضور کدر رهبری واحد و زعامت ملی از يکطرف و صدور فتوا های مصلحتی و ازقبل پالن شده مبنی 

درکشور های بیگانه و باالخره ، و در نتیجه،  پراگنده گیهای هموطنان ما (درسالهای جهاد )بر هجرت گزينی و فرارازکشور 
، بی تفاوتی و خاموشی اکثريت ملت درمقابل خوشخدمتی و بیگانه پرستی عدۀ قلیل فروخته شده که پیوند شان با دستگاه های 
استخباراتی کشورهای منطقه و جهان برقرار است ،  عوامل اصلی و اساسی کلیه فجايع در کشور ما را تشکیل میدهد و همین 

االخره موجب آن گرديد تا ملت قهرمان ما که به تازه گی بزرگترين ابر قدرت جهانی را به زانو در آورد و باعث عوامل، ب
رهايی کشورهای در بند اروپای شرقی و نابودی ديوارحايل میان دو آلمان گرديد، اما سرنوشت خودش هنوزهم بدست خارجی 

عامل عمدۀ ديگر اينست که متأسفانه . ط همان خارجی ها رقم زده میشودها باقی مانده  و هنوز هم اين آينده و سرنوشت توس
قشر آگاه ، نخبه، دانشمند و تحصیلکردۀ وطن، به اسباب و عوامل فوق الذکر کم توجه بوده اند، درحالیکه دشمنان سوگند 

توجهی  استفادۀ نموده در قدم  خوردۀ داخلی با رهنمايی های پالن شدۀ اربابان خارجی شان از همین خالیگاه  و از همین کم
اول بعد از سقوط بقايای حکومت دست نشاندۀ روس به رهبری دکترنجیب اهلل ، جنگهای بین التنظیمی  را به راه انداخته 

 . ضربات شديدی بر پیکرملت و مملکت افغان وارد آوردند
میالدی و انعقاد کنفرانس بن و به  3551سمبر سال درمرحلۀ دوم اين درامه، با تغییردادن روشها و تاکتیکهای سیاسی در ماه د

هرچند در نتیجۀ اين بازی جديد،  . بهانۀ بازسازی، تأمین امنیت و  دموکراسی برای افغانستان، بازيهای ديگری را آغاز کردند
يک معادلۀ نا مردم افغانستان مؤقتًا از بیداد گری جنگهای تنظیمی رهايی يافتند، اما در عوض آن، ملت و کشورما  در 

 :جوانمردانۀ چهار ُبعدی سیاسی طوری قرار داده شدند به اين معنا که 
دولت نوتشکیل به رهبری حامد کرزی درنبود نیروی ملی متحد و زعامت ملی مدبر،  در دريايی از فساد اداری ومالی، -1

ین و مسؤولبیعدالتی جانسوز غرق گرديد ه  ، قاچاق مواد مخدر و(میان قوۀ سه گانه )بیماری رشوه ستانی، اختالفات درونی 
"  اپوزيسیون " جناح های  .  منسوبین نهاد های دولتی، با روز گذرانی در فکر ادامۀ حیات سیاسی خويش شدند و بس

، با موضعگیريهای حیله گرانه و تبلیغات سیاسی ، مصروف براه انداختن (که قسمًا درمکانیسم دولتی نیزسهم دارند) درکشور 
 .نگهای زرگری، تبانی و معامله  میباشند تا با ايجاد شرايط مساعد؛ مجددًا بقدرت و حاکمیت سیاسی و دولتی نايل آيندج
گروه های مسلح ازماورای سرحد و مناطق کوهستانی،و يا داخل کشور بیگانه، ظاهرًا بنام شريعت خواهی و اسالم پناهی -3

زی عمل ترور، انفجار، انتحار، فرش ماين های کشنده، سنگسار، اعدام، قطع دست و قدم بخاک پاک ما میگذارند و با براه اندا
اين گروه ها نیز در تالش هستند تا به همکاری و . پا، اختطاف و استبداد، از ملت بیگناه و بی پناه افغانستان انتقام میکشند

 . و حاکمیت برسند" امارت " همسويی اربابان خارجی شان  مجددًا به 
ر بُعد خارجی بايد گفت که  جامعۀ جهانی با بکار گیری سیاستهای چند پهلو، مغشوش و شیطنت آمیز، میخواهند اذهان و د-1

کشور های همسايه نیز بسیار زيرکانه . افکار مردم افغانستان و جهان را بفريبند و بسوی اهداف تعیین شدۀ خودش شان بشتابند
" ... و " منطقه " و  " زبان " و " مذهب " و  " دين " اهند تحت عناوين فريبندۀ مثاًل و با همکاری اجیران افغانی شان، میخو

تعداد زيادی از افراد و گروه های آزاديخواه و جريانات . ، پالنهای نابود سازی بیشتر اين ملت غمديده را فراهم آورند" 
ل و خارج کشور به قتل رسیدند و تعداد ديگری به سیاسی دهۀ دموکراسی، درسالهای جهاد توسط نیرو های استعماری درداخ

 .کشورهای اروپايی پناهنده شده قسمًا به فراکسیون بازيهای سیاسی پرداختند و قسمًا هم درکنار دولت کرزی قرار گرفتند
تنها ُبعد چهارم که شامل روحانیون وعلمای واقعی،،بزرگان اقوام مختلف،  دانشمندان، نخبه گان، روشنفکران آگاه و متعهد -4

، افراد مستقل، نهاد های مدنی و سازمانهای اجتماعی ، فرهنگی و احزاب سیاسی غیر وابسته بحیث پیشقراوالن اين ملت 
ی و تغییر آوری را دارند که بايد خود به ناجی خويش مبدل گشته و می بايستی  با يک درحال انتظار بوده و قابلیت ايجاد گر

حرکت وسیع علمی و تحقیقی، عماًل با يک قدرت مردمی ، يک معادلۀ با نفوذ را در ساحۀ سیاسی در داخل و خارج کشور و 
سفانه در کشورما خالی بوده و با سؤاستفاده از زيرا تا هنوزجايگاه مبارزان و رهبران ملی متأ. جامعۀ بین المللی تبارزدهند

همین خال است که مشتی قلیل از قاتالن، جباران، وطنفروشان و دهشت افگنان از اقوام مختلف کشور بعنوان ابزار دستگاه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/waseq_moh_y_talaash_baraay_ijaad_zaamat_mili.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/waseq_moh_y_talaash_baraay_ijaad_zaamat_mili.pdf
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بنابران، . های مذهبی و استخباراتی همسايه های ما قرار گرفته و به فرمان آنها کشور ما را درحالت خطرناک قرارداده اند
اگر شما فرزندان واقعی میهن . مادر وطن، سخت انتظار رهايی با دستهای قوی و نیرومند فرزندان دلسوز خويش میباشد

عزيز، اعم از زن و مرد و پیر و جوان دست بدست هم ندهید به يقین  که مافیای مذهبی ، تباری، سیاسی  و نظامی با همدستی 
امل اين سرزمین را فراهم ساخته و با دخالت چوهدريهای پنجابی و آخوند های ايرانی، يک شرکای جرم شان ، زمینۀ انهدام ک

 . فلسطین ثانی را در کشور ما به وجود خواهند آورد
 

 پس چه باید کرد ؟
 و راه برون رفت چه خواهد بود؟

 ! هموطنان گرامی 
 ! خواهران و برادران عزيز و ارجمند! مادران و پدران بزرگوار  

درتحت شرايط حاد امروز که تمامیت ارضی، استقالل سیاسی و هويت ملی ما در خطرجدی قرار گرفته ظلم  و استبداد به حد 
نهايی رسیده ، فقر و بیچاره گی ، گرسنه گی و بی پناهی دامنگیر حال اکثريت با شنده گان اين سر زمین گرديده ، خیل 

و خارجی مامورد تهديد و تحقیر وحتی اعدام قرار گرفته و باالخره همسايۀ  معتادان درحال گسترش هستند، مهاجران داخلی
غدارما ده ها کیلو متر به داخل خاک پاک ما قدم گذاشته است ، آيا اينهمه که گفته آمد مشکل يک قوم ، يک منطقه و يک 

چه عاجلتر رفتارها، هنجارها و پس بايد هر. مذهب خواهد بود؟  مصايب امروز، در واقع ، يک فاجعۀ درد ناک  ملی است 
تجربۀ سی چهار ساله نشانداد که هیچ گروه ، نهاد، سازمان يا حزب .  شیوه های بی نتیجۀ گذشته را کنار گذاشته يکی شويم

از  لهذا،  بايد  با هوشیاری کامل گام گذارده. نمیتواند به تنهايی کاری را در برابر اينهمه دسايس و فتنه انگیزی ها انجام دهد
تکروی ها ، سازمان سازيها، رياست خواهی ها و رهبر شدن ها صرف نظر نموده همه درهمه جا و بدون هر نوع تعلق، 
تملق و تعصب، متحدانه تالش ورزيم تا پروسۀ ملت سازی را فراهم ساخته زمینۀ ايجاد يک کدر رهبری سالم ، واحد، ملی ، 

از همین راه و طريق میتوانیم با همکاری سازمان . شورمحبوب ما تدارک ببینیم مسلکی و مدبر را بخاطر تأمین منافع علیای ک
ملل، پارلمان اروپا، کنفرانس کشور های اسالمی، کنفرانس کشور های غیر منسلک و ديگرمنابع بین المللی، تا قبل ازپايان 

برخورداری از يک کدر علمی و دپلوماتیک  میالدی،  از حقوق حقۀ ملت افغانستان حمايت و دفاع دلیرانه نموده با 3514سال 
 .ورزيده ، در مناظرات  سیاسی بین المللی قناعت کشورهای کمک کننده را حاصل نمايیم

                                                                     :                               ما، برای برون رفت از حالت رقت بار کنونی کشور و رسیدن به يک راه حل اساسی، چند وظیفۀ آتی را  پیشنهاد مینمايیم 
 تعیین  يک هدف روشن سیاسی -1
 یت پذيرمسؤولانتخاب يک کدر رهبری مجرب ، علمی و مسلکی غرض رسیدن به يک زعامت ملی مقتدرو  -3
د ، ملی ، نهاد ها، سازمانهای فرهنگی ، پیوستن حد اقل پنجاه هزار افغان شامل افراد و اشخاص مستقل ، آگاه، آزا -1

 اجتماعی ، مدنی و سیاسی غرض حمايت از اين پروسۀ ملی در داخل و خارج کشور
تبلیغ و ترويج عاجل اين انديشه و افکار ملی توسط کلیه معتقدان ، وفاداران و طرفداران پروسۀ مورد نظربه منظورروشن  -4

 .ساختن بیشتر اذهان عامه
یت پذيری هر فرد عالقه مند به اين پروسه  مبنی بر وظايف تعیین شده توآم با صالحیتها و مسؤولايف و تقسیم و ظ -0

 .یتها مسؤول
سپردن تعهد کتبی میان عالقه مندان اين حرکت بخاطر تحقق ارمان ملی و جلو گیری از بروز هرنوع سؤ استفاده و سؤ  -6

 رفتار
 دا ها بخاطر ايجاد کدر رهبری برگزاری مجالس انتخاباتی برای کاندي -7
 

 :حال، روشنی بیشتر در همین موارد افگنده می شود 
طوريکه اکثريت ملت افغانستان به شمول نهادها وسازمانهای مذهبی ، اجتماعی ، :  تعیین هدف مشخص و اساسی -1 

يق آيد که اواًل  يک افغانستان واحد، فرهنگی ، سیاسی  و مدنی می پذيرند که افغانستان زمانی میتواند به مشکالت موجود فا
مستقل و آزاد با حفظ تمامیت ارضی، استقالل سیاسی، تساوی حقوق میان افراد جامعه  و با استقرار نظام قانون دران وجود 

م پذيرفته شد و فیصله های اين 3551البته اساسات يک دولت مرکزی درافغانستان هم طی کنفرانس بن در سال . داشته باشد
 . نفرانس، میتواند سنگ بنای بخضی از کار و تالش اين حرکت تلقی گرددک
اهداف شامل اين حرکت ملی پیشنهادی زمانی تحقق يافته :  یتمسؤولانتخاب يک کدر رهبری واحد و زعامت ملی با  -3

افغان و عالقۀ عمیق  میتواند که يک کدر رهبری واحد به اساس خواست و نیت پاک وطندوستانه توآم با عشق به آسايش ملت
اين کدر رهبری واحد، بايدبر شايسته گی، دانش، تقوا، پرهیزکاری ، فضیلت ، تجربه ، سوابق نیک و .  به کشور بمیان بیايد

 . ها متصف و متکی باشد زندگیديگر برا
، به مجمع عمومی معرفی شده و  بعد از ( شهری و کشوری ) کدر رهبری متشکله بايد پس از طی دو مرحلۀ انتخاباتی 

چنین يک کدر رهبری انتخاب شده ی عاری از هرنوع . گزينش  مجمع عمومی ، بحیث کدر رهبری انتخابی شناخته شود
و نخبگان و بینش های آرامانگرايی و پابند به منافع علیای ملی ،  تعصبات و تعلقات با استفاده از ابتکار عمل و  دانش علما
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چنین يک مکانیسم اصولی .  میتواند در رآس مبارزات ملت افغانستان قرار گرفته اعتماد مردم را در پروسۀ عملی جلب نمايد
  .و انتخابی میتواند با حاکمیت زورمندان و باجگیران و حامیان خارجی آنها مقابله نمايد

حال اين سوال مطرح میشود که  در تحت شرايط نا گوار سیاسی ، نظامی و اقتصادی امروز چطور و با کدام امکانات میتوانیم 
چنین حرکت بزرگ ملی را در داخل و خارج کشور به راه اندازيم ؟  عالوه ازآن ، بعضی ها میگويند سخن گفتن در اين باره 

بخاطرارائۀ پاسخ به اين نوع سوالها، مجوريم  موضوع را به دو بخش . ناممکن  آسان است ؛ ولی عمل کردن دشوار و حتا
 : جداگانه تقسیم نموده آنرا به بررسی بگیريم 

 چه روشهايی را اختیار نمايیم تا به همکاری همه جانبه و ايجاد مکانیسم عملی، به زمینه های مساعد تفاهم نايل آيیم ؟( الف 
دشمنان ملت ما همراه با دسايس و توطئه های گوناگون ادامه داشته و اين دسايس و توطئه ها، حس  جنگهای روانی و تبلیغاتی 

عدم اعتماد نسبت به يکديگر را درذهن و ضمیر ما افغانها ايجاد کرده است ، بنابران، هموطنان گرامی  بايد بخاطرطرد 
ما اطمینان داريم که اگر پنج نکتۀ آتی . نمايند دسايس دشمنان و رسیدن به هدف پاک ملی، خالف آرزوی دشمنان حرکت

 : درنظر گرفته شده و بدانها متکی شويم ، درحقیقت ، به هدف های ملی نزديک و نزديکترخواهیم شد 
 

قبل از آنکه کسی ما را وادار سازد، خود ما از اعماق قلب خويش خواهان  آغاز يک چنین حرکت افغانستان شمول  -1
 . باشیم

 .فشاراز بیرون، خود توان تصمیم گیری و ارادۀ راسخ را در انجام اين پروسه داشته باشیم ما بدون  -3 -3
ما به میل و رغبت خودمان در راه اشتراک  در اين حرکت و رسیدن به هدف پاک ملی ، از هیچ نوع سعی و تالش دريغ  -1

 .نکنیم
پیروزی به سوی ايجاد يک رهبری سالم باورمند و معتقد  ما بدون فشار و تقاضای کسی ، خود با اتکا به خدا و ايمان به -4

 .  باشیم 
را فدای منافع ملی کشور نموده و منافع ملی را باالتر از همه چیز .... ما قلبًا منافع شخصی و قومی و لسانی و محلی و -0

 .دانسته و آنرا بعنوان فريضۀ دينی و وجیبۀ ملی بپذيريم
بودن را " ناممکن " ن حرکت را، بلکه مشکل ترين چالشها و تنشها را رفع کرده طلسم  با داشتن صفات فوق، نه تنها اي

 . بصورت عملی خواهیم شکست
چه مکانیسمی را مورد استفاده قرار دهیم تا يک حرکت يا يک پروسه طوری ايجاد گردد که مورد اعتماد اکثريت ( ب

ها را بخود جلب نمايد تا اين روند به ايجاد رهبری جمعی و ملی مبدل هموطنان ما قرار گرفته توجه و همنوايی  اکثريت  افغان
 گردد ؟ 

اين حرکت بحیث يک پروسۀ ملی از اولین گامهايش تحت هیچ شرايطی حالت انحصاری نداشته کمايی کردن شهرت  (1
بودن را در آن  کیش شخصیت پرستی مانند لیدرشدن و رهبر.  ، سازمانی و حزبی در آن را ه نخواهد داشتی، گروهیشخص

پروسه بیک  ، اين( ما) و استفاده ازکلمۀ ( آنها و شما -تو –من ) و باالخره، با طرد کلمات و اصطالحات . راهی نخواهد بود
 .حرکت جمعی مبدل شده متعلق به همه ملت خواهد شد

بوده ، بلکه يک حرکت کاماًلسچۀ اين حرکت  عماًل متعلق به هیچ مذهب ، قوم ، لسان ، منطقه و يا سازمان و نهاد خاص ن(3
 .افغانی و متعلق به کلیه باشنده گان افغانستان در داخل و خارج کشور میباشد

هیچ فرد، نهاد، سازمان مذهبی، مدنی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی حق ندارد از موقف و امکانات اين حرکت ملی به نفع (1
ر رابطه به مسايل سیاسی کشور بیانگر اصل موقف رسمی اين حرکت شخصی استفاده نمايد و يا عقايد شخصی اعضای آن د

 .      بوده نمیتواند
بخاطر جلو گیری از گرايش های انحصاری  و هرنوع سؤ تفانهم در حال حاضر کدام  نام و عنوان خاص برای اين (  4     

تالش در راه " پروسه تعیین نگرديده صرفًا بخاطر معرفی و شناساندن آن به هموطنان گرامی در سراسرجهان، عجالتًا عنوان 
زيرا انتخاب نام مشخص و کُلی برای اين حرکت، از . را میتوان پیشنهاد کرد" ايجاد يک کدر رهبری واحد و زعامت ملی 

 .صالحیت های مجمع عمومی میباشد
بخاطر جلو گیری از سؤتفاهمات  و ايجاد تنشها و يا بروز هر نوع اختالف ، در حال حاضر کدام اساسنامۀ مشخص هم  ( 0

زيرا انجام .  وزيع نشده و حق العضويت  هم مورد بحث نیستدرمیان نیست، کارت عضويت هم برای شاملین اين پروسه ت
 .چنین کار ها از جملۀ وظايف مجمع عمومی میباشد

 .ارائۀ طرح پیشنهادی نیز از وظايف مجمع عمومی است که در موقعش صورت خواهد گرفت( 6
و مرد در داخل و خارج کشور، از احترام به کرامت انسانی ، تساوی حقوق میان همه باشنده گان افغانستان، شامل زن ( 7

 .اولويت  های اساسی اين حرکت میباشد
دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی زنان میهن از جملۀ وظايف عمده و مهم اين حرکت بوده از سهمگیری  فعال زنان شجاع (8

 .افغان، صمیمانه استقبال بعمل می آمد
یتهای عمدۀ اين حرکت مسؤولکه آينده سازان کشور هستند، از زمرۀ پیوستن ، جوانان افغان اعم از دختران و پسران ( 9

 .بحساب میرود
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اين پروسۀ ملی مربوط به افغانها يک شهر و يا يک مملکت نبوده، بلکه پروسه يی است افغانستان شمول و در بر گیرندۀ ( 15
 .کلیه افغانهای مقیم داخل و خارج

نی از پايین به باالی هرم سیاسی با همکاری های همه معتقدان و وفاداران اين حرکت ملی به اساس رهبری جمعی ، يع( 11
آن طوری را ه اندازی شده که کدر رهبری و زعامت ملی آن، طی مراحل مشخص شامل مندرجات اين مسوده از میان همه 

                                                      .                                                  اشتراک کننده گان انتخاب خواهد گرديد
اين حرکت ملی، در مرحلۀ ابتدايی قرار داشته در شرايط فعلی هدف اصلی آن دريافت يک راه معقول و بدون ايجاد ( 13

میتواند پس از تنشها و بحث های جنجال برانگیزيا تخريبی بوده  هر هموطن شامل اين پروسه مبرا از هرنوع پیوند سیاسی ، 
تفکر عمیق و با استفاده از آرامش خاطر، سالم ترين ، برجسته ترين ، صادق ترين و با پشتکار ترين شخصیت ها را به مجمع 

 .                                                                                                عمومی معرفی نمايد
م بزرگترين و با صالحیت ترين مرجع برای اين حرکت ملی بوده که اعضای آن در حدود هشتصد تا مجمع عمومی ه( 11

 :          که مشتمل خواهد بود بر. هزار نفر انتخابی خواهد بود
نمايندگان انتخابی ،روحانیون واقعی،بزرگان اقوام مختلف کشور،داشنمندان،نخبگان و تحصیلیافتگان زن و مرد مشتمل :  الف 

 بر اشخاص و افراد مستقل ملی داخل و خارج کشور             
دانشمندان ،آگاهان و افراد :جنمايندگان نهاد ها ،سازمانهای مذهبی،فرهنگی و اجتماعی و احزاب غیر وابسته و درگیر      : ب

مسلکی برای تطبیق اهداف اين حرکت که توسط نهاد ها و سازمانها و يا کمسیون مقدماتی و تدارکاتی ،دعوت و به مجمع 
 .         عمومی معرفی میگردند

 

در رهبری واحد و با درنظر داشت  مواد فوق و  بخاطر اکمال بیشتر حرکت ملی در راه ايجاد يک مجمع عمومی و انتخاب ک
 . زعامت ملی بخواست اکثريت ملت کارو تالش الزم ادامه خواهد يافت

آنچه بیشتر از همه مهم است اينست که ما بايد در اين پروسه، برخالف گذشته ها، يک مکانیسم جديد را در نظر بگیريم که 
هرهموطن شامل اين مکانیسم و . دی گرفته شوندباساس آن سخن و عمل دقیقًا سنجیده شده و میتود ها و پرنسیپ ها کاماًل ج

یتها، مسؤولعالقه مندان به اين حرکت ملی، از همان آغاز همکاری خويش، مطابق به  مندرجات مسودۀ حاضر، صالحیت ها، 
حقوق و امتیازات مربوط به وظايف خويشرا شناخته  و میدانند که موضوعات اساسی مورد بحث از صالحیت های مجمع 

 . میباشدعمومی 
 : بايد در اينجا عالوه شود که  اين پروسه در شرايط فعلی، دارای سه بخش آتی میباشد 

 مجمع عمومی و انتخاب کدر رهبری و زعامت ملی ( الف
 پیوستن و تشويق هموطنان در اين پروسه ( ب
 . یت پذيری شاملین اين حرکت ملیمسؤولتقسیم وظايف و ( ج

 :  باال، توضیح بیشتر ارائه میشود  اينک، در مورد هريک از مواد
 

 :مجمع عمومی 
ترين مقام اين حرکت ملی بوده اعضای آن طی دو مرحلۀ  مسؤولچنانکه قباًل هم گفته آمد، عالی ترين، باصالحیت ترين و 

ملکی و نظامی نا گفته نبايد گذاشت که افرادی مانند رجال برجستۀ . به اين مجمع معرفی میشوند( یشهری و کشور)ی انتخابات
نداشته و از طرف کمیته های تدارکاتی شناسايی شده و از آنها دعوت بعمل می آيد و از آنعده  یکه از اين پروسه آگاه

کارشناسان، کارمندان و متخصصان مورد نیاز در بخشهای مختلف اين پروسه، از انتخابات شهری و کشوری مستثنی بوده اما 
 . ومی سهیم بوده حق کانديدا و رای دهی را خواهند داشتدر انتخابات مربوط به مجمع عم

 : وظايف مجمع عمومی 
 : اعضای مجمع عمومی، عالوه از وظايف تعیین شدۀ شان، وظايف آتی را نیز بعهده خواهند داشت

 ( مجمع عمومی ) افتتاح مجلس بزرگ -1
 ادای سوگند وفاداری به منافع ملی  -3
 .ر انتخابات از میان اعضای مجمع عمومی تحت نظارت کمیتۀ مقدماتی وتدارکاتیگزينش کمیتۀ مؤقت  نظارت ب -1
 اعالن ختم وظايف کمیته های مقدماتی و تدارکاتی   -4
 مجمع عمومی 1+  05تعداد کادر رهبری ،بنابر فیصله و تصمیم اکثريت آراء  تعیین – 0
ال برجستۀ ملکی و نظامی غرض همکاری هرچه تعدا د متخصصین ،کارشناسان در عرصه های مختلف و رج تعیین– 6

 .بیشتر علمی و عملی اهداف پروسه
 برگذاری مراسم انتخابات و گزينش کادر رهبری تحت نظر کمیتۀ نظارت بر انتخابات -7 
آن اتخاذ ترتیبات الزم از طرف کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی برای انتخاب کادر رهبری بشکل مستقیم و آزاد و نشر و پخش  -8

حتا دعوت يک عده نمايندگان سازمان ملل متحد،پارلمان اروپا،کنفرانس .از طريق کانال های تلويزيون های داخلی و خارجی
 .کشور های اسالمی و سفارت خانه کشور های ذيعالقه
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 معرفی و تفويض صالحیت به کادر رهبری از سوی مجمع عمومی پس از پايان مراسم تحلیف شان – 9
و باالخره مجمع عمومی در جريان جلسات شان در پهلوی ساير  م وظیفه کمیتۀ مؤقت و نظارت بر انتخاباعالم خت -15

وظايف مربوطه بصورت عاجل کمسیون های مختلط ذيل را از میان اعضای کادر رهبری و عده ای از 
تدارکاتی و يا نهاد ها و سازمانها کارشناسان،متخصصان،ديپلماتان و رجال برجستۀ سیاسی که قباًل از طرف کمیته مقدماتی و 

 :و تفويض صالحیت های شان مؤظف میدارد تا تعییناز داخل و خارج کشور دعوت گرديده با 
نموده تا کلیه طرح های پیشنهادی هموطنان را که توسط  تعیینکمسیون ارزيابی،غور و توحید طرح های پیشنهادی را : الف 

انها و نهاد ها به مجمع عمومی سپرده شده،غور و برسی و توحید نموده و بهترين طرح کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی و يا سازم
 .پیشنهادی را به پیشگاه ملت تهیه و پیشکش نمايند

 .و انتخاب زعیم ملی ،اين کمسیون از جمله اشخاص ذيل که دربرگیرندۀ اعضای منتخبۀ رهبری میباشند تعیینکمسیون : ب
 .خويش يک يا دو نفر را به حیث کانديد زعیم ملی معرفی مینمايندکادر رهبری از میان .  1
 .از اشخاص برجسته و واجد شرايط را که از اين پروسه آگاهی نداشته،در اجالس دعوت می گردد.  3
 .عده ای از اشخاص واجد شرايط که خود مايل به کانديد شدن باشند.  1
سال گذشته با گروه ها و سازمان های درگیر در قضايای کشور  30کانديدای مستقل رياست جمهوری که در جريان .  4

 . ارتباطی نداشته اند
 .کمسیون کمپاين زعیم ملی در انتخابات رياست جمهوری و کانديدای واجد شرايط در پارلمان تعیین: ج 
بین ا لمللی ،مانند سازمان کمسیون ارتباط خارجی،به منظور معرفی اين پروسۀ ملی و اهداف اساسی آن در مجامع  تعیین: د 

ملل متحد،پارلمان اروپا،کنفرانس کشورهای اسالمی و کشور های غیر منسلک و روشن ساختن افکار عامۀ جهان در مورد 
 .رويداد های واقعی افغانستان

کمسیون خاص غرض دفاع از حقوق ازدست رفتۀ همۀ افغان های خارج کشور مبنی بر اشتراک شان مخصوصًا  تعیین: ه 
 .حق رای دهی در انتخابات از طريق مذاکرات و مفاهمات با نهاد های داخلی و خارجی 

بانی قاطبۀ ملت افغان از کمسیون نشرات و تبلیغات غرض بلند بردن روحیۀ مردم در راه مبارزۀ سیاسی و جلب پشتی تعیین: و 
 .اين حرکت ملی

کمسیون پالنگذاری در امور ساختار اجتماعی،اقتصادی و سیاسی و پیشکش کردن پالن های زيربنايی کشور در  تعیین: ن 
 .عرصه های مختلف در راه ايجاد يک نظام فارغ از فساد اداری

 
نه و هرچه بیشتر اشخاص تخصصی،خوشنام،باتجربه و ناگفته نبايد گذاشت که اشتراک،سهمگیری و همکاری های دلسوزا

 .عاری از همه تعلقات و تعصبات شامل کمسیون های فوق،عامل اصلی تحقق اهداف اين پروسۀ ملی می باشد
 

 :نوت
 :شرايط ارائۀ طرح های پیشنهادی هموطنان به مجمع عمومی

اد و مستقل يا سازمان ها و نهاد های طرح های پیشنهادی آنعده از هموطنان گرامی شامل افراد و اشخاص آز
که توسط افراد با صالحیت و آگاه درين امور که عاری از همه تفوق طلبی های ... مدنی،مذهبی،سیاسی و فرهنگی 

مطابق به .قومی،مذهبی،زبانی و سمتی و مسايل ايدئولوژيکی بوده و متکی به منافع ملی و آرمانهای واالی ملت باشد 
ه با طی مراحل قانونی توسط کمیته های مقدماتی و تدارکاتی و سازمانها و نهادها به مجمع عمومی غرض مندرجات اين مسود

 .تصمیمگیری ارائه می گردد
 

 پیوستن هموطنان داخل و خارج کشور در این پروسۀ ملی
 

انه به اين پروسه پیوند هزار هموطن افغان رابصورت دعوطلب 05حال خواهیم گفت که چگونه خواهیم توانست حداقل به تعداد 
 .داده و اين حرکت ملی را تقويه نمائیم

طوريکه همه میدانیم هر هموطن که اقدام به هر کاری مینمايد،  قبل از آغاز کار، با يک محاسبۀ دقیق، حد اکثر چهل تا پنجاه 
د در مورد اين حرکت تازه  که اما اجازه دهی.  در صد ضايعات و تلفات و حتی  برگشتها و مخالفت ها را در نظر می گیرد

.  يک حرکت بزرگ ملی خواهد بود، نود در صد ضايعات ، عدم همکاری، بی عالقه گی، تخريبات و امثالهم را بپذيريم
همچنان، بنابر ادعای . بنابرادعای اکثر برنامه سازان تلويزيونهای برون مرزی که میگويند اضافه از يک ملیون بیننده دارند 

حترم و نهادها و اتحاديه های مقیم در شهر های مخلتف مبنی بر اينکه اضافه از يک ملیون  افغان در کشورهای افغانهای م
پس همین حاال از . و آسیای مرکزی طور مهاجر اقامت دارند( ايران پاکستان استثناءبه ) اروپايی و امريکايی و آسترالیا

و مردمی هستند، برايتان ی زار آنرا که خواهان يک چنین حرکت ملمجموع آنهمه افغان، تنها حضور و سهمگیری پنجاه ه
همین يک ملیون بینندۀ برنامه های تلويزيونی و اضافه از يک ملیون مهاجر را تقسیم ده : عماًل به اثبات میرسانم؛ بدين معناکه

پس در اينصورت، . پنداريم می میکنیم، يعنی صرف ده در صد آنرا عالقه مند و نود در صد آنرا بدون عالقه و حتی مخالف
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حال . مینمايند زندگیهنوز هم به تعداد يکصد هزار بیننده های تلويزيونی و مهاجرين خواهیم داشت که در کشور های مختلف 
يعنی تنها ده . ن جمله، نود در صد آنرا بدون عالقه و حتی مخالف بدانیمآ اجازه دهید بازهم يکصد هزار نفر را تقسیم نموده از

در چنین صورت هم به تعداد ده هزار . در صد آنها واجد شرايط و خواهان اشتراک در يک چنین حرکت بزرگ ملی باشد
 .                                                                                            افغان شامل اين پروسه خواهند بود
م کاماًل جديد با تعداد کافی از هموطنان گرامی خويش را با خود زکاريها و غیره، يک مکانیپس باوجود نظرات منفی و ندانم 

( باالتراز هجده سال) اين درحالیست که ده هزار افغان عالقه مند، متعلق به ده هزار خانواده بوده اگر اعضای . خواهیم داشت
د سی هزارجوان بالغ و عالقه مند وجود خواهد داشت و اگر از  هر خانواده را سه نفر محاسبه نمايیم، ديده میشود که به تعدا

هريک ده هزار فامیل ، الاقل دو نفر دوست و رفیق خودشان را با خود همفکر و همراه ساخته بتوانند، در حقیقت ، پنجاه 
                                             .                                   هزارافغان آمادۀ اشتراک در اين حرکت بزرگ ملی خواهند بود

 

 شیوه های پیوستن افغانها به این حرکت ملی 
 

اين پروسه با ( شکل نظری)بادرنظرداشت آنچه گفته آمد،برخالف گذشته يک میکانیزم جديد طوری درنظرگرفته شده که گفتن 
يک محاسبۀ دقیق ،حساب شده و میتود های خاص تنش ها،اختالفات و جرو بحث های بی مورد طوری مورد ارزيابی قرار 

رخالف گذشته آسانتر و بشکل شفاف صورت گرفته تا نتیجۀ مثبت نصیب گرفته که ساحۀ تطبیقی و يا شکل عملی اين پروسه ب
 . ما گرديده و ضمینه پیوند ساير هموطنان را در اين حرکت ملی فراهم سازد

بناًء بادرنظرداشت اين میکانیزم هر هموطن عالقمند و شامل اين حرکت ملی از همان آغاز همکاری خويش مطابق به 
ه،صالحیت ها،مسؤلیت ها،حقوق، امتیازات  و وظايف خويش را بصورت واضیح دانسته و مندرجات و مسودۀ اين پروس

پس تمام افکار هر هموطن شامل اين حرکت .میداند که موضوعات مورد بحث شان از صالحیت های مجمع عمومی میباشد
 :ملی فقط به دو نکتۀ بسیار اساس و مفید ذيل معطوف می گردد

 :الف
که هر هموطن محترم با يک امیدواری و اعتماد به نفس در راه تبلیغ، ترويج و معرفی اين پروسه غرض بطور يقین بايد گفت 

 .پیوستن هرچه بیشتر هموطنان در داخل و خارج کشور سهم فعال خواهند گرفت
 :ب 

دهد، برخالف بطور يقین بايد گفت هر هموطن محترم بادرنظرداشت تعهدی که مبنی بر وفاداری به اهداف اين پروسه می 
گذشته  دور از هر نوع تعلقات و تعصبات و پیوند های سیاسی، دوستی ها و رفاقت ها حتا مناسبات فامیلی توجه جدی خويش 

 .را در انتخاب بهترين و شايسته ترين کانديد واجد شرايط معطوف میدارد
يک مجمع ملی بوده که ما برای تکمیل اين  پس چنین نتیجه به دست می آيد که تالش های دسته جمعی ما صرف در راه ايجاد

پروسه فقط يک کمیته موقت با وظايف و صالحیت های مشخص ضرورت داريم که می توان آنرا بنام مسؤلین  کمیتۀ مقدماتی 
و تدارکاتی ياد کرد،زيرا تا رسیدن به مرحلۀ مجمع عمومی،نمايندگان انتخابی ،از سه طريق و طی دو مرحله به مجمع  

 .معرفی می گردد عمومی
 : اول 

گرديده و به مرحله دوم  تعییننمايندگان نهاد ها و سازمانهای مدنی و سیاسی و مذهبی و فرهنگی در سطح شهر انتخاب و 
 . انتخابات به سطح کشور معرفی و بعد از انتخاب مجدد توسط کمیته مقدماتی و تدارکاتی به مجمع عمومی معرفی می گردد

 :دوم
 دانشمندان، بزرگان اقوام مختلف کشور، شامل روحانیون و علمای واقعی دينی ، شخاص مستقل و آزاد ،نمايندگان ا 

هنرمندان،ورزشکاران و همۀ افراد مستقل زن و مرد و پیر و جوان در سطح شهر انتخاب گرديده و به مرحله دوم  فرهنگیان،
 . ه مقدماتی و تدارکاتی، به مجمع عمومی معرفی می گردندانتخاب و به سطح کشورمعرفی و بعد از انتخاب مجدد توسط کمیت

 :سوم
پس چنین . موجوديت اشخاص نخبه آگاه و متخصص در عرصه های مختلف برای ساختار يک حرکت ملی ضروری می باشد

 .  نداشخاص توسط نهاد ها و يا کمیته های مقدماتی و تدارکاتی دعوت گرديده و مستقیما به مجمع عمومی معرفی می گرد
 
 

 کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی و وظایف و مسؤلیت ها
 
اعضای کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی بشکل داوطلبانه بوده و هرهموطن گرامی از داخل و خارج افغانستان  تعیینگزينش و .  1

 :که دارای ويژگیهای ذيل باشد می تواند عضو کمیته گردد
 دارای وقت اضافی باشد* 
 باشد رضاکار و داوطلب* 
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 خوشنام و دارای سوابق نیک باشد* 
 عاری از تعصبات باشد* 
 دارای شايستگی های الزم باشد* 
 وفادار به مندرجات اين مسوده باشد* 
 

 وظايف کمیته مقدماتی و تدارکاتی
درجات تبلیغ و ترويج مؤثر و پیگیر در مورد مؤثريت و ضرورت چنین حرکت ملی در داخل و خارج کشور مطابق به من.  1

 اين مسوده
 تالش در پیوستن هموطنان مقیم شهر های مربوطه بخاطر شمولیت هرچه بیشتر هموطنان به اين پروسه.  3
اين آينده سازان جامعۀ ما بخاطر سهمگیری ( دختران و پسران)تشويق به پیوستن  خواهران و مادران گرامی،نسل جوان .  1

 فعال شان درين حرکت ملی
در راه مساعی مشترک و جمعی و .ه منظور دعوت از نهاد ها ،سازمانها ،اتحاديه ها و احزاب غیر وابسته تالش پیگیر ب.  4

 .پیوستن شان به حیث ارگان های فغال و با تجربه درين حرکت
 دعوت از اشخاص و افراد مستقل ،شامل پروفیسوران،داکتران و آگاهان سیاسی و رجال برجستۀ ملکی و نظامی و امنیتی.  0

و مامورين سرشناس کشور به منظور همکاری های مفید و موثر شان در کمیسیون های مورد نظر مجمع عمومی در راه رفع 
 .مشکالت در ساختار های تشکیالتی و فکری

 تهیه لست عالقمندان و مشمولین در جلسات عمومی.  6
تعهد نامه برای مشمولین و ورقه های مراسم  تهیۀ همه ضرورت های مجمع عمومی مانند محل برگذاری انتخابات،تهیه.  7

 تحلیف نمايندگان شهری و کشوری
و معرفی رسمی نمايندگان انتخابی،بصورت رسمی از کمیتۀ انتخابات و تسلیمی آن به  تسلیم شدن اسناد جريان انتخابات .  8

 . کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی مرکزی و باالخره به مجمع عمومی
ات با ساير کمسیون های مقدماتی و تدارکاتی میان ساير شهر های کشور مربوطۀ شان و بالخره برقراری ارتباط.  9

 ارتباطات با کمیتۀ اساسی مجمع عمومی بمنظور انتخابات میان کشوری و سرانجام به مجمع عمومی
اشخاص با صالحیت  نتعییهمکاری در راه جمع آوری کمک های مالی هموطنان از قبیل باز کردن حساب های بانکی و . 15

 و قابل اعتماد برای برسی شفاف حسابات
اما در صورت تمايل اگر خودش واجد .کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی به نفع هیچ کانديد و موضعگیری کرده نمی تواند . 11

 .شرايط باشد   تواند خود را کانديد نمايد
در انتخابات شهری و ( نفر 0يا  1به تعداد ) انتخابات را کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی مؤظف است تا کمیتۀ نظارت بر.  13

 .کشور از طريق رای گیری اعالم بدارند
کمیتۀ مقدماتی و تدارکاتی فقط به حیث ناظر در انتخابات حضور داشته و وظیفۀ .بعد از انتخاب کمیتۀ نظارت برانتخابات . 11

 .کاتی کشوری برگزيده می شودشان ختم و از میان شان يک نفر به کمیتۀ مقدماتی و تدار
نمايندگان انتخابی توسط کمیتۀ نظارت برانتخابات بعد از ادای تحلیف ،رسمًا با تمام اسناد به شخص مؤظف در کمیتۀ .  14

 .مقدماتی و تدارکاتی تسلیم داده می شود
 

 :نوت
 . مومی تسلیم داده می شودتمام اسناد شامل سه کاپی می باشد، يکی در شهر،يکی در مرکز کشور،يکی به مجمع ع

 

 !هموطنان گرامی 
اين مصارف از کجا و چگونه تدارک .حال سؤال پیدا می شود که چنین پروسۀ ملی به مصارف گزاف مالی ضرورت دارد

 ديده می شود؟
ه قبل از اينکه به جواب اين سوال پرداخته شود به صراحت می توان گفت که اين پروسه،کدام حساب مشخص بانکی را ب

پول .نشده و حق جمع آوری پول را ندارد تعیینهموطنان پیشکش نکرده است و هیچ فردی ، هیچ نهادی برای اين مسؤلیت 
های کمک شده تحت نظر اشخاص معتمد کمیته ها در هر شهر و هرکشور،در يک نمبر بانکی جمع آوری می گردد و نظر به 

 .ع اعضاء رسانیده شودضرورت مصرف می گردد و صورت حساب آن بايد به اطال
 

 بودجۀ مالی مجمع عمومی
 

در خارج کشور، بصورت (عضو)هزار نفر 05درين مورد با يک فورمول بسیار ساده می توان مصارف را در موجوديت 
 .عملی و قابل حساب تهیه و ايجاد کرد
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 .تعهد دسته جمعی يکساله با دوساعت کار افتخاری و رضاکارانه در يک هفته با يک ( ده دالر) $  15کمک ماهانه 
 .ساعت فعالیت افتخاری نموده است 154اعانه داده و $   135درين صورت هر نفر در يک سال مبلغ  

که درين فورمول ما اصاًل باختی نداريم اگر مؤفق شويم با اين میکانیزم کاری و مالی به رضای پروردگار و پشتیبانی 
 . گرديدخواهد  تعیینملی،سرنوشت ملت افغانستان 

 :خدمت ذيل را برای خود و ملت خويش انجام داده ايم 1خدای ناخواسته در صورت عدم موفقیت در کوتاه مدت، بازهم 
 . وجدان ما آرام می گردد زيرا ما کار نیک و ملی را انجام داده ايم( 1
ر مقابل همۀ زورگويان داخلی و قسم يک الترناتیف يا جايگزين قوی ده بيک حرکت ملی و علمی در راه مبارزۀ سیاسی ( 3

 . کنیم یخارجی ايجاد م
بیوه زنان و معیوبین کشور و اطفال )کمک و ايجاد زمینه های کاری و آموزشی برای مادران چادرنشین و اطفال معصوم ( 1

 .که در حال انتظار چنین کمک ها هستند(  شان
... حال با کمال احترام  و ارجگذاری به علم و دانش کلیه دانشمندان،آگاهان و فعالین سیاسی و مدنی و نهاد ها و سازمان ها 

اين يک خاکه و مسوده ای بوده که حتمًا دارای نواقصی هست تا شما ذوات محترم دست بکار شده در چنین حرکت ملی سهم 
ات و تعصبات با همآهنگی های الزمه اين مسوده را تکمیل نموده و به کمک ملت در گرفته،متحدانه و عاری از هر نوع تعلق

 .سرنوشت مردم اقدام نمائیم تعیینحال نابودی و رسیدگی به 
 

 :  يادداشت
 !هموطن گرامی، خواهر و برادر عزيز و ارجمند در داخل و خارج از کشور

 

ول رنجها، غم ها و تشريح دربدری های ملت است که برای رهايی اين مسوده يی که در اختیار شما قرار گرفته است، محص
شما به حیث هموطن اگر موافق به اين راه يابی و راه جويی . از اين بن بست، خودت را به همکاری و همیاری می طلبد

در قدم . خواهید بودپیشبرد تبلیغ و ترويج اين آرمان بزرگ ملی  مسؤول( کمیته مقدماتی و تدارکاتی) هستید، در حقله اولی 
اولی اين حرکت در هر شهر و  ۀهستبعدی هر يک از آنعده هموطنانی که با اين روحیه خود را آماده می بینند، در تشکیل 

 . کشور در داخل و خارج از افغانستان در پهلوی شما خواهند ايستاد
 !هموطن عزيز

م نظری و همباوری باعث تشويق و جلب و جذب هموطنان برای آغاز اين حرکت ملی و برای ايجاد چنین حلقه اولی با ه
 . ديگر شده و افتخار روز افزون آن را به نسل های آينده وطن به يادگار بگذاريد

فرصت تاريخی بهار ملت افغان زيبا تر از بهار عرب اکنون فرا رسیده است، در صورتی که ما خود را در اين حرکت ملی 
 . ک حرکت ملی گام های استوار به پیش گذاريمدانسته و برای ايجاد ي مسؤول

 

توانید به شماره تلفن و آدرس ايمیل ذيل به  یکه طرح شده است، اگر سوال و يا نظری باشد، ماي در مورد اين نوشته و برنامه
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