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 دولت٫حکومت داری سهم ملت در امور 
 

مهمترین و اساسی ترین ملت سازی و شکل گیری دولت ملی، یکی از  روند دولت
و نظر به سیاست جهانی  سیاسی و اجتماعی افغانستان است اموردر روند  مسائل

ردم رشد م میباشد که دولت ملی مدرن در بستر دموکراسیامروزی افغانستان یک 
های  حکومت دارای نهاداست و  یدر قلمرو یک دولت مدرن ملی، شهروند

 مختلفی است که مهم ترین و مقتدرترین آنرا کابینه یا هیئات وزیران تشکیل میدهد
 نیکیتخکه متاسفانه روند شایسته ساالری در کابینه افغانستان دچار مشکالت 

ه ملی افغانستان تا حال به خوبی گردیده است بنابراین مشکالت کابین یئمافیا
نتوانسته است که یک شخصیت عالی و صادق را بگمارد پس میتوان گفت که 

ظرفیت  دزدی و گماشتن انسان های کم ٫کابینه دولت افغانستان متشکل از فساد
سقوط رژیم  افغانستان پس از اسالمی است به همین لحاظ حکومت جمهوری

است و تمام ثروت و پول های کمکی دزدیده شده شته شده طالبان در پی فساد آغ
 در رفته است و افغانستان تا بر حال محتاج کمک های خارجی است.هو به 

 عبدهللا پوپل           
 

حکومت ریاست جمهوری اسالمی افغانستان حاکمیت و محبوبیت خود را در جامعه امروزی از دست داده است و 
د طی چهل سال میشوو  نه پرداخته است کشور اقتصادیامنیتی و  سعی و تالش برای رسیدگی حل بحرانهیچ نوع 

بی  ضعیف و مردمافغانستان نسبت به قوم پرستی دچار گردیده است و بیشتر خساره را حکومت که سهم ملت در 
ً است.  شدهواسطه متحمل  تمام بد بختی و ویرانی را قوم پرستان به بار آورده است و ملت رنج دیده و درد دیده آن  بنا

 اه شروع این بد بختی که و یک بار وزین را بردوش گرفته اند شدهی مدت چهل سال و یا بیشتر از آن متحمل را ط
انتقالی حامد کرزی الی حکومت ریاست جمهوری اشرف غنی  –حکومت موقت از و  اناز دوران مجاهدین ، طالب

 احمدزی دربر گرفته است.
 
فروش در حق مردم انجام داده است و عامل تمام این بد بختی ها را اهل و وطن زرگترین خیانت را سیاستمداران ناب

ارگانهای بشری برای  از طرف تا به امروز دیده میرویم که حق و حقوق مردم زیر پا شده است و هیچ همکاری
و  ردک عملیدر کشور اجباری توانیرا نم تیحاکم پس نظریه من این است که حکومت نرسیده است افغانستان مردم
 نونتوسط نهاد قا کیدموکرات به صورتکه  ینیقوان عبور کند نیقوان ریاز مس دیبا تیحاکم برقرار نمودن برای
ر کشوو  مشاهده کنند نیباشد و شهروندان جامعه، اراده و خواست خود را در آن قوان افتهی بیو تصو نیتدو یگذار

خصوص  بکشاند به یو فرهنگ یاجتماع شرفتیرفاه و پ ،یانکشاف اقتصاد ،یاسیس ۀ، توسعامنیت ،ثبات یرا بسو
 جامعه را متحول کند. الت،یمعارف و تحص ۀدر عرص

 
برخوردار باشد که هیچ نوع تبعیض و نژاد پرستی در آن وجود  مردم انسجام ملی پشتیبانییک حکومت موفق باید از 

نداشته باشد و یک کابینه شفاف را برگذار نماید تا برای حل مشکالت مردم رسیدگی شود و هیچ نوع فساد در آن 
 صورت نگیرد.
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