مرامنامۀ اساسیۀ
فرقۀ استقالل و تجدد
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مرامنامۀ اساسیۀ
فرقۀ استقالل و تجدد
( )1فرقۀ استقالل و تجدد که موافق قانون جمعیتها تشکیل شده یک جمعیت ملی و سیاسیست که مرکز آن کابل است.
( )2فرقۀ استقالل و تجدد که ملت افغانرا بموقع ترقی و رفاه ارتقا میدهد ،امکان هر قسم ادارۀ استبداد را مسدود میسازد و
با کمال قناعت قلبیه و غایۀ سیاسیه قبول و اعالن مینماید که حفاظت استقالل مملکت حاالً و آتیا ً از هرگونه تهلکه و
تعرضات وظیفۀ عالیۀ ملیه و وطنیۀ هر فرد فرقه استقالل و تجدد است.
( )3فرقه  ،خرافاتی را که به اساس دین اسالم مطابقت ندارد و در اثر اعتیادات جزو اعتقاد گرفته شده آن را از سیاست و
اختالطات متنوع سیاست تخلیص نموده قوانین سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ملت را تشکیل و احتیاجات عمومیه را به
اساسی که بمدنیت عصرحاضر و علوم و فنون تجربه شده اطمینان بخش تطبیق بشود ،تامین می نماید.
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( )4فرقه تمام فعالیت و همت خود را برای آسایش و رفاهیت عامه و حاکمیت ملی افغان وقف مینماید ،و در نظر قانون
یک مساوات مطلق را برای تمام افراد قبول میکند ،امتیازات هیچ یک عائله هیچ یک صنف هیچ یک جماعت هیچ یک
فرد را نمی شناسد.
رفع اجحاف و مظالم ،انسداد حق تلفی ،رجحان لیاقت و اهلیت را وظیفۀ وجدانیه و وطنیۀ خود می شمارد.

( )5فرقه رابطۀ قوی وحدت قلبیه ،حسیه و فکریه را در هموطنان خود تزریق و تخلیق نموده در تمام شعبات فعالیت این
اساس را در موقع اعتبار و مرعیت می آرد ،تطبیق حاکمیت قوانین موضوعه را باالی هر فرد مملکت مفکورۀ قطعیۀ خود
می شمارد.
( )6فرقه کوشش می کند که توجه عامۀ ملت را در سایۀ مساعی جدیانۀ خویش در راه ترقی و رفاه ملت طوری جلب نماید
که ملت طبعا ً افراد فرقه را بر غیر فرقه بموقع انتخاب وکالی شورای ملی ترجیح بدهد.
( )7تشکیل فرقه از مرکز آغاز و به سائر نقاط مهمۀ مملکت حتی قریها و محله ها وسعت می یابد.

( )8اشخاصیکه داخل فرقۀ استقالل و تجدد میشوند ساالنه مبلغی جزوی بحزینۀ فرقه جهت مصارف اداری اجتماعات و
مراکز فرقه می پردازند.
( )9رئیس عمومی فرقه استقالل و تجدد و بانی فرقۀ مذکور اعلیحضرت غازی امان هللا خان می باشد.

( )10نظامنامۀ تشکیالت و وظائف و سائر امور مربوط به فرقه و اجرا آت مرام آن بعد از مالحظه و صحۀ جمعیت
مرکزی فرقه طبع و نشر می شود.
( )11این اساسات عمومی ابداً تبدیل شده نمی تواند.

