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 ۲1/11/۲۱1۲       «مهمند»راحمد نصی»

 درآستانه انتخابات!؟
 یگونگذشته وچگاه اجمالی به حکومت داری گن

 ایجاد سیستم کادری خوب
 ا نبودـا، بازیچه دنــم یاد ایامی که غربت درخیال ما نبود       کشورآزاد     
 قدر باال نبوددامن رسوایی ما اینباغم وشادی خودمیساختیم         بیش وکم   

 

 «قسمت دومذشته گپیوست به »

ت یک مشروعی اعتبار قانونی و شناسایی و بین المللی  ملی و میثاقهای پذیرفته شده   منطقی و های علمی ومطابق معیار

معین  )حدود :میگردد تشکیل میدهد بنام عناصرمتشکله یاداصول ذیل که  طرف قبول مردم را معقول و دولت

  ---« خارجی و اعتبارداخلی» یا بین المللی تیژ ملی وپرس ---« توان مالی» داشتن  امتعه و خدمات یا ---افیایی جغر

مشی ملی  ---«  ملیاردوی منظم » یاتوانایی دفاعی  ---صالحیت  ---«  حکمروایی وتطبق یکسان قانون» قانونیت 

را عناصر  کامل قانونی ادی یک دولت مشروع وبنی یعنی که پا یه های اساسی  و .(کدریکار خود سیستم منظم و ---

شروعیت م ناتوان بوده و آن دولت ناقص و ،فوقصراعناز چندیکی یا کمبود فوق تشکیل میدهد که در صورت فقدان و

هفت ثور تا ایندم هیچ یک  اه اجمالی دیدیم که پس از فاجعه  گنیک  باقسمت اول این مبحث   در ۱حاصل کرده نمیتواند

 مشروعیت ملی و وبول شده اصول ق اقل معیارها و افغانستان حد درو دست نشانده اجنبیان  های بنام ت از حکوم

کاذب کدرها را درین آیینه  است میخواهیم چهره های اصیل و یبحث ما روی سیستم کدرکه حال  ؛را نداشته اندجهانی 

 :قضاوت وجدانی رافرا خوانیم و، مقایسه ببینیم

کشورخودما  در مخصوصا   نشان میدهد که کشورهای شرقی و وشزد مینماید وگی است که بما تاریخ تلخ ازتجارب

بروی اجانب  ی کشورسیاست های نامطلوب کدری حکومات بوده که دروازه ها نتیجه   قدیم االیام در افغانستان از

 دزدانه کشوده شده و ۱۱۱مدعیان کاذب آرامی و ترقی و سخنسرایان مطرح تصنعی و دری وذریعه همین اراکین ک

 دامنک نتیجتا  

اه گخوبست هر  .ردیده استگپنجه نرم میکنیم  غیره آالمیکه ما امروزبا آن دست و موجب فقرغربت و یرمردم شده وګ

چه  چیست و دری()سیاست ک در( و)کاهی بیشترببینیم که گبرای آ وطوالت کالم انصراف بعمل آورده و سخن بیشتر از

 ۱ندمعنی را ارایه میک

آن شخصیت حقوقی است  درعبارت ازک :توضیح میدارند برشمرده و خصوصیات آنرا چنین تعریف و دررادانشمندان ک

رهنمایی  امرتنظیم و فنی خویش در دانش اکادمیک مسلکی و مشخصی برمبنای فهم و وظیفه   پیشبرد که برای انجام و

 ازقابل پذیرش جامعه اش  و ارزشمند مورد نیاز د ونوآوری های مفی ، ابداع وعرصه های اصالحات همه جانبه و

را هم از نظر دور نبایید این  عالوتا   .مینمایدذاری گخدمتلیت مسو ؤقبول  کسب صالحیت ومشروع  طرق پسندیده  و

سسات عالی تعلیمی، ؤم معروف ترین پوهنتون ها و داشتن مدرک تحصیلی حتی درسطح بسیارعالی از» :داشت که

احساس  استعداد ذاتی و دارای مدرک تحصیل توانایی فردی و ر اینکه فرد گم ،ره بیش نخواهد بوددنیا کاغذ پا

  «۱داشته باشددامور محوله  لیت در پیشبرمسوؤ
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ارزش و  مهارت الزم کسب نموده از مسلکی خویش دانش و تخصصی و رشته   اینکه در از درهاعالوهچنین ک

بردن سطح کاری  بلند شقوق مرتبط که در و سایرعرصه ها به حدالزم در ،مجهزمیسازند اه وگرا آ ی آن خودگونگچ

 مثال یک متخصص امور بطور .معلومات الزمه میداشته باشند دانش و ثر واقع شده بتواند نیزؤکیفیت آن ممد وم وی و

دارای عرصه اقتصادی هم  ست درا ، ممکناهی مسلکی استگآ مربوط خویش دارای دانش و رشته   زراعت که در

 گموضوع مارکیتن تولیدات و ،ذاری یک فارم یا پروژهگباشد تا به ارتباط مسایل سرمایه  معلومات یک اندازه فهم و

ست که به ارتباط  یلوژو یا یک فیال.  رعایت کرده بتواند رفته وگنظر را درنسبی میزان وغیره  آن یک محاسبه و

جغرافیایی آن،  ست در ین بخش از لحاظ تاریخی وا ممکنریسرچ می نماید،  ، تحقیق وادبیات مشخص زبان و

 قراردادهای اصطالحی و معلومات های علمی و اهی وگا مسایل و سای روان شناسی و ی های اقتصادی وگونگچ

  تداخل  روشنی آن از تجاوز و آن بداند تا در ساختار را در ثیرات مناطق همجوارأت و لسان ،لغوی یک جامعه

 ۱یری شده بتواندگوانحرافات جلو ، تخطی هاهاتاشتبا ،یگفرهن

 توظیف و و دربه خصوصیات یک ک ی چنین مثالهایی است که ما راگعرصه های زند تمام شقوق و به همین منوال در

 عرصه های کاری به شعب مختلف در .  تقسیم بندی علوم وی مینمایدرهنمای ین کمک ویرشته مع جابجا سازی آن در

پی این باشیم که برای  ما نباید در ۱جای مشخص نیازاست دربرای توظیف هرک و ش را میطلبددرمخصوصهربخش ک

 ومتخصص  درمشخص ومشخص ک برای کار بلکه در صدد آن باشیم تا ،کرسی را پرنماییم بیابیم و شخص کار

ار به کارش مواجهه سپردن اهل که ون درت ترین جامعه آنست که به فقدان کبد بخ .وتوظیف نماییم جوو  جستمجرب 

معروف مردمی بیادم آمد که به این مبحث  درهمین اثناء قصه  »  .درهایش فاقد صالحیت اند وبی ارزشاست و یا هم ک

 :«صداق حاصل میکند به ا ین تفصیل م کشور دری درشرایط حاکم ک و

ش تحمل ناپذیرشده بود اوضاع برای رسیده و ی صاحبش حوصله اش سربی انصافی ها ویند روزی اشتری که ازگ) 

 قوی هستم و و گمن دارای جسامت بزر ،که شما مبینید به صاحبش وانمود کرد ؛به مناظره پرداخت زانوزد و

 هستم که همه اش در را دارا سایرتوانمندیهای بلند شکیبایی و فشارکار، حوصله مندی و و همینطور قدرت تحمل بار

راه های صعب  سرما و رما وگ، با وارزان ناچیز خوراک بسیار چ وونه خرگبه همین  رفته وگ خدمت شما قرار

 مشکالت در با این قبیل دشواریها و یاه سد جوع مینمایم وگبی ارزش ترین  بدترین و خار از ۱کاردارم و العبورسر

 ؛نیستم ثرأمت هیچ کدام سرتکانی نداشته و ویقین داشته باشید که از ، باورپنجه نرم میکنم ی روزانه دست وگزند

 ومهار حقارتیست که برمن روداشته میشود بی عزتی و وآن عبارت از ،رددگلم من میأوت ثرأت بقدرآنچه که مایه اندوه و

هبی حیایی ب هم و از دور ، هرکجاییکه مرکب برای رفع ضرورت با پاهای کشاده ومرا به )دم مرکب(می بندند

 .انتظار اتمام کارش با شم ایستم وه وعقبش ب ست مطیع بودیصفات ذکرشده ام بام ایستد من باهمه شخصیت و 

 بزنم و نابجاعقبش زانو کوچک و و گهمان قالب تن ید درمن با هرجاییکه جناب مرکب اراده نمایند که استراحت کنند

 ۱(روا داشته میشود که برمن تحمیل وجانکاه آن درد اینست بی انصافی و

همین پروسه بنام  رددگتفویض صالحیت می درانتخاب، توظیف ومعین یک ک وانجام یک وظیفه وقتی برای پیشبرد 

قدمش با انجامش رابطه مستقیم دارد توسط کسی یا  دری که نخستین مرحله وهرسیاست ک دری یاد میشود وسیاست ک

 باشد و سیاسی برخوردار اقتصادی و ،صالحیت های منظبط  اجتماعی، اداری اختیارات و مرجعی پیاده میشود که از

میتوان چهره   .عملی میسازد خط مشی معینه خویشرا پیاده و سیاست و دری امور روزمره وباچرخ های ماشین ک

 ۱ادرهایش مشاهده نمودو دری تشکیالت، سیاست ک درآیینه   راستین یک حکومت را حقیقی و

دری اف و سیاست کشف وشن ودری رک : سیاستتشخیص نموده اند نوع سیاست کدری را دانشمندان بصورت عموم دو 

اه درباره هردوسیاست مکث کوتاهی نموده و روشنی انداخته شود وتفاوت ها گبیموردنخواهد بودهر ۱ناسالم و مکدر

 اه شویم که: گوتاثیرات هردوسیاست رادرروشنی این بیان منظوم بدانیم وآ
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 هیـتــان بی منـــدرمی رقیـــــهست ف شان ازعمی      ـــند ایــــدانستــــن نــــیا     

 رعسلگزان دی ک محل      لیک زین شد نیش و خورد ازی ون زنبورگهردو

ملی بمیان  اصول پذیرفته شده   عدالت و روشنی انصاف و در : هرآن دولتی که بربنیاد اراده ملی وسیاست کدری شفاف

پیشرفت جامعه  آرمان رفاهیت و ک عشق وبدون ش مردمش تعلق داشته و آن اداره به ملت و ،تشکیل شده باشد آمده و

روزمره دارای  تنظیم امور ترتیب و در این نوع حکومت ها ۱آرامش هرفرد اجتماع را باخود میداشته باشد امنیت و و

ی گهایی تفویض مینمایند که به تمام معنی صفات و شایست شفاف بوده صالحیت امور را به شخصیت سیاست روشن و

 خیر خواه و ،ودهاعتماد ب مورد تایید و و شناخته شده محبوب را حایز نیک نام و لح ودرصاخصوصیات یک ک و

به  د،نشفاف کدری میداشته باش دری است که سیاست روشن وتنهاحکومت های ک ازهمین رو.  مردمش باشد ارگخدمت

نها آ ه تنها نمیتوان ازدری نباشند نس کأر در و اداراتی که خود حکومات و (رمیداندگرا زر زر قدر) قول معروف

دری شفاف است که روشنی سیاست ک صرف در  .، بلکه هیچ نوع انتظاری نباید داشتتوقع سیاست کدری شفاف را

انتظارنتایج  مفید و ثمربخش کاری  رفت وگنظر معیارهای ذیل را در درمیتوان عمدتا  انتخاب یک ک زینش وگبرای 

 اشرا داشت:

ضرورت است تا  مشخص کارمعین و ظیفه و دربرای وتوظیف یک ک زیدن وگازبر: قبل مسلکی دانش و توانایی

 پسست فهم ومشکالت آن  ثریت وؤی مگونگچ ارزش و نخست خودش به اهمیت و ،شخص یا مرجع استخدام کننده

ید، سپس حراست نما ن حمایت وآ اعتقاد راسخ از را نه تنها ایجاد، بلکه بامساعد  اهی داشته باشد محیط  مناسب وگآ

 ملی و ،اعتبار محلی پرستیژ و شخصیت و باره   کرسی مطلوب در نظرداشت اهمیت پست و در برمبنای ضرورت و

 روابط و ونه مالحظات وگردد که هرگاتخاذ  ارزیابی موقف لعه وحین مطا لست نامزدان در درها وبین المللی ک

، نژادی ، لسانی وروابط خویشی، قومی یی منفی وراگمصلحت  ،مالحظات سیاسی سایر و بدبینی ها خوشبینی ها و

ین ابرکه  حاصل و مقایسه شود در تشخیص آن اعتماد ،مبرا باشد و وغیره برکنار هاکرسی  پست و وار حاتمتقسیم 

جدانی  حضورقضاوت سالم و و ۱است برخوردار صالحیت بلند تر و امتیاز برتری و ین رشته کدام یک ازامعیار در

صالحیت  برتری و همین رشته قدامت و ستندرد در معیارهای عادالنه و قدم نخست بربنیاد ضوابط و در ۱حاکم باشد

 یدشواریها حل مشکالت و جریان عمل در دریرد که گزیابی قرار ی هرکدام مورد ارمسلک های تحصیالت علمی و

مسلکی  صالحیت های علمی و با استفاده از  برخورداراست و برتر بیشترتوانایی  قدرت و ازکدام یک وظیفوی 

 .محوله پیش بینی کرده میتواند امور برای پیشبرد رفع بهترمشکالت را ونه راه های حل وگچ

وعالقمندی به حسن صورت انجام داده  محوله رابا شور ظیفه   درخوب آنست که ویک ک دلچسپی کاری: درجه شوق و

 درهااین چنین ک ۱رددگلذت برده شادمان  شورش حظ وامنیت ک آبادی و آرامی مردم و آسایش و کارنیک در از و

خویش چشم  مند کار سود مفید و ، بلکه به پایان نتیجه  تشویق نبوده توقع پاداش و و انتظار خویش در درجریان کار

مصرف  کمترین امکانات و کمبودی ها و مشکالت از ،رفع نواقص ونه درگهمین ی نکرده وگاحساس خست  .میدوزد

و  ، برعکس باجستشانه خالی نماید و مشکالت دالیل منفی بتراشد برابرکاستی ها و ، بعوض اینکه درردهاستفاده ک

  .بپردازد حل آنها راه های مناسب در جوی وسایل و

آنها روشنی  که در خودش را دارد تآاقتضاء ی قوانین، پرنسیپ ها وگ: هرعرصه کاری زندن پذیریدسلی انتظام و

غیره  و سبوتاژ انارشی و هرنوع بی مباالتی و از موفقیت پیشبرده میشود، بهتربا وع منظم امور مربوطه به نو

که پذیرش اطاعت ۱ مشخص مینماید رامعین و درلیتهای کاری کمسوؤو صالحیت ها اندازه   حدود و ۱یری مینمایدگجلو

لیت های مسوؤاهی گین هیچصاحب دسپل درخوب وک .دسپلین مینامند را همین قوانین و پرنسیپ ها رعایت از و

اه خودش را گهر مقدم نمی شمارد. روابط را برضوابط باال و اداره اش فراموش نکرده و برابرجامعه و خویشرا در
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دعوتیست که بصورت  واقع خواست و ، درواضح دسلین پذیری معرفی مینماید روشن و منحیث مثال یک نمونه  

  .دسپلین پذیری بعمل می آورد وجامعه برای انتظام  همکاران و اهانه ازگآ

تهداب  اصول منحیث اساس و ؛ قانون ویا هم اداره تشکل یک جامعه و و ساختار اه درگ: هرکاخالق نی سلوک و

 ی فردی وگزند تشکل را تکامل بخشیده و و بناءآن  مینماید و احراز سقف را و ، اخالق حیثیت چتردانسته میشود

یا اداره مانند  یک جامعه و فقدان این پدیده در .امید بخش میسازد دوست داشتنی و وپرلذت  و اجتماعی را مستحکم ،

 آفتاب سوزان و باران و زند باد وگ از سقف نداشته و را دارد ولی سرپوش و آنست که یک عمارتیکه همه چیز

 ی را خشک بیروح ،گچوکات قانون زند ادامه صرف کلیشه یی در .نیت نداردمخرب مصو سایرعوامل اذیت کننده و

  .میسازد تحمل ناپذیر و دشوار

لیت مسوؤ ،رانگدی برابر لیت قانونی درمسوؤپهلوی احساس  دری درشخصیت ک خصوصیات بارز یکی از بناء   

متبارز  کلتور تالش این باشد تامنحیث سمبول عالی اخالق و همیشه در اخالقی وی است که نباییست فراموش نماید و

 و درک .سترش دهدگ آنراتقویت و ماحول کاری ایجاد و محیط و نزدیکی را در احترام و همدردی و وروحیه محبت و

   را دارد  پیشرفت کمتر شانس موفقیت و کلتورهمان رشته را نداشته باشد پیشه که اخالق و یک رشته و ماموریا هر

یریم که گنظرب ی روزانه درگزند لهای ساده  مثا اه درگهر .توانایی مسلکی بلند را دارا باشد مهارت و ولو که هرقدر

 روش و و ملبس نباشد و مایلزم رشته اش مجهز یا داکتر طب که با یونیفورم و یک فروشنده، مامورخدمات عامه و

خواهد  خود را ریزان ازگ و مریضان کمتر مراجعین و یا خشن داشته باشد یقینا خریدار، سرد و پیش آمد خشک و

  .داشت

 تقادنابه  ،شخصی خویش انتقاد پذیربوده ی رسمی وگزند روزمره   جریان امور فق درؤموظف م دربرعکس یک ک

 رفتن، با مهربانی وگعقده  ، بلکه بجای برآشفته شدن وران نه تنها اهمیت قایل شدهگدی فتارگ و ، پبشنهادنظریات

نرمی برجسته کرده توجه  نرا بامحبت ونقاط ضعف آ کاستی و نتقادرا می پذیرد وامفید  مندی بخشهای منطقی وحوصل

  .ثریت آن معطوف میداردؤکارآیی وغیرمطرف را به غیر

کمبودی  مشکالت و پیش آمد نموده از سلوک نیک برخورد و محبت و زیردستان و مراجعین با شفقت و ونه باگهمی

 امان وگمشوره های پیش رهنمایی و تجارب و از .یاری میرساند رفع آن ایشانرا کمک و در اه ساخته وگرا آ آنها خود

بلند رفتن  ت درصفا و چنین کرکتر مسلما   .عزت النفس خویشرا حفظ مینماید مفید بعمل آورده و ان استفاده بجا وگبزر

ان مربوط اش گار ، اداره ورسمی خودش  ملی شخصی و اجتماعی و پرستیژ و اعتبار نزدیکی و ،محبوبیت یدئتز و

 ۱ایفا میدارداهمیت بسزا را  نقش و

 وپیشرفته انسانی دانسته شده  ممثل یک جامعه   و رگدری شفاف یک دولت بیانفت که سیاست کگبطورخالصه میتوان 

، رسیدن به مدارج رفاه بدبختی به صوب غلبه و و فقر ی وگازعقب ماند ذارگ جامعه ایکه آرزومند نجات و ازینرو

دری شفاف پالنهای مطروحه دارای یک سیاست کوتحقق  برای آغازام نخست گ الزم است در .پیشرفت با شد ترقی و

 ۱شایسته توجه ومبادرت ورزد درهای ورزیده واستخدام ک زینش وگ انتخاب و روشنی آن در در بوده و

 رفلک خواهد کاری کند          زسرسوزن مناری کندگ     دری مکدروناسالم : سیاست ک

 کند خری را  زآخوری بدرآرد         به یکدم سیاستمداری                                                   

  و فقیر ،دانش چراغ سواد و حکومات جوامع محروم از ادارات و ،سساتؤم خاصه   اینچنین سیاست یا روش عموما 

مین أوتهدید  برای ت فشار و گبزورتفن بوده و اجتماعاتیکه بربیناد اساسات بدوی استوار سایر وعقب مانده و نادار
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برمردم تحمیل شده باشد محسوب  نصب وخواهشات نامشروع  امیال و مقاصد،روهی وغیره گمنافع شخصی،  اهداف و

 تنها را نمی شناسد و تنها وحتی پابندی های انسانی  وملی  التزام اجتماعی و لیت ومسوؤونه احساس گهیچ .میشود

زیرا  ۱ملت بارمیشود جامعه وبی انصاف برشانه های اکثریت  و خوارتحفظ منافع یک اقلیت مفت مین وأدرجهت ت

 ،ناه، دزدانگقاتلین مردم بی ،ن، زورمندابیشترافراد جنایتکارحکومت ها را  اه ها وگان چرخ این چنین دستگردانندگ

ت فرص قوه و که با استفاده از تشکیل میدهد گتفن و منطق زور ران فرصت طلب مجهز باسالح وگمعامله  اوباشان و

چنین  سلطه   روگملت هایی که در سف به حال چنین جوامع وأت دریغ و درد ود، نغصب کرده به زراندوزی می پرداز

  .ی انسانی و حقوق طبعی بهره ای نصیب شان شده نتواندگحد اقل زند یرند که ازگقرار کومتح روه وگ

، بلکه سیاست کدری مطرح نبوده اصال   ود نداشته ووج درونه ساختارها نه تنها کگاین اشکاراست که در واضح و

 نحاءا به نحوی از یده ودرهراس افتجامعه چیزفهم  دانشمند و درهای مسلکی  وجابجاسازی ک ازموجودیت و

درشایسته و یک کآنها نیزتالش مینمایند بخاطریکه به این مطلب پی می برند که قمع  وقلع و حذف  ،یریگدرجلو

چوکات توان بی  درعروقش موج می زند به حکم وجدان در همه بیشترعشق خدمت به مردم و کشورملی که از ورزیده  

 رموقع وگنه به کس دی مرتکب شده و اه نه خودگهیچ مصالح ملی را برابر منافع و خیانت در ، بی انصافی ومباالتی

  .هم همراهی مینماید هون یردگمی نه دهن جوال را و ۱اجازه میدهد

صدرنشینان حاکمیت  رابطه شخصی،  یرند که با رهبری وگی شایسته را کسانی میدرها ساختارها جای ک ونهگینادر 

 خویشاوندی، خصوصیات مشابه ، و کرکتراین رابطه میتواند بربنیاد  .وفاداری داشته باشد و منافع مشترک و نزدیکی

تشکل  وین اداره ادر ۱استوار باشد وغیرمنصفانه روهی وغیره سازش های شرم آورگلسانی و محلی، مذهبی،  ،مالی

برامده  کار پیشبرد و اجرااز عهده  ؟هیس یک بخش فهم کاری دارد یانئیا ر درندارد که ک وجود معیار این ارزش و

خالف  و خواست نا جایز و به هرامر و اعتماد باال دستش هست؟ مورد پسند و درواند یا خیر؟ مهم اینست که این کمیت

درهای خوب شرایط است که ک تحت چنین حالت و ؟ درهفرمانبرداراست یا ن طیع ووی دست به سینه م ،قانون عدالت و

مجبورمیشوند که  و دست میدهند کارهای شانرا از زده شده و های مختلف کنار گنیرن ورزیده ملی به عناوین و و

ی ادارات دهلیزها با دل های شکسته ناامید و حقارت در گتن حلقه   در برای بدست آوردن لقمه نانی  ،بخاطربقای حیات

دانش  بی علم و لیت ومسوؤزیردست آمران بی  باحصول وظیفه ای در باال بروند و ردان ته وگدولتی یا خصوصی سر

 ، استعدادهمه توانایی و .وطنی تن دردهند ءالج یاهم به هجرت و ویی وگبه بلی صاحب  بی منطق سرچپه و اوامر و

 میشود.موریانه خور وصرف زنده ماندن  اطراف یک لقمه نان و صرف در فرصت شان صرف و وانرژی و

 ونه ارزشی جا نداشته و کاری ازگملی هیچ خواسته های اجتماعی و چنین ادارات برای نیازمندی و واضح است در

اخالقی  ، فساد اداری ودزدی ، قتل و، چوروچپاولخودسری ها مظالم و ذشت هر روزگبلکه با  .پیش برده نمیشود

 ، مردم ومصایب مبدل شده و فسادترویج  وی خودش به ماشین تولید اداره ا چنین حکومت وردیده گیرجامعه گدامن

میتواند  خانمانسوز این مرض جانکاه و  .رددگبالهوسی هامبدل می ارضاعوسیله  و وابزار تاز کشور به میدان تاخت و

عقب مانده شرق مانند کشورخود ما افغانستان  به آسانی النه کرده و  وبی سواد و فقیر جوامع بی بضاعت و در

مجبورمیسازد که جهت امرارحیات فقراقتصادی همه را  راف بلند بیکاری وگزیرا  .انکشاف نماید ابد وسترش یگ

 درآیند  از رگران  معامله گبازی وافروزان  گوخانواده باردوشش منحیث هیزم در استخدام جن مین معیشت خودأوت

ران دارایی های گران وغارت گموقع طالیی است برای اوباشان و چپاول  طرفی اینچنین شرایطی زمینه مساعد و

واضح  .وظلم خویش بیافزایند زور ازین طریق برقدرت و عامه که خود را در قدرت دولتی شریک سازند تا انفرادی و

دسترسی به هدف خویش به معامله  برای رسیدن و یرد وگاست برای تصاحب کرسی مسابقه و زورآزمایی صورت می

با تصاحب وغضب قدرت  ۱دریکه ممکن باشد وارد میشوند زهرا ممکن نامشروع متوسل شده و وسیله   هر ری وگ

آنها که  درچنین حالت قوانین خود ساخته   زیرپا کرده و بین المللی را ملی و ،پرنسیپهای حقوقی انسانی تمام نورم ها و

 موجودات ضعیف بند مانده و ست درجال عنکبوت اجسام وییرد؛ طبیعگجوال یاعنکبوت را بخود می خانه   حیثیت جال و
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با استفاده  پایمال میشود و هم می کسلد و زیرپای زورمندان واقویا تارهای جال از هیاهوی و ولی در ،ردندگمی رشکا

 همینجاست که مرزهای افراط و از صید ماهی میشوند و د خټ کردن آب وصد امکانات دولتی در و رهمه اعتبا از

وغریب  غربا ضعیف تر ضعفا و وقوی ترشده میرود  و زورمند غنی تر ، دارا ورفتهگتداوم قرار در سترس وگتفریط 

 .ترمیشوند

 کشنده ترین پروسه ای است که افراد و خطرناکترین و یا یک ملت زیانمن ترین، ونه حالت برای یک جامعه وگاین

ه فاقد گتخصصی  فرصت طلبان غیرمسلکی و دانش و بی علم و ناخلف مردود و روه های هرزه وگ اشخاص و

 در اه های حکومتی جا بجا شده وگدست در مختلف و ناجایز ازطرق و ذرایع حب وطن دوستی اند احساس ملی و

رفاه عامه میپردازند  امن و ،تاریخی سنن پسندیده و عنعنات وعمارت قانون و و بناءانهدام  به تخریب و !چترقانونزیر

  .یردگبه اصطالح این)سوته پرخټ ها( را ب که جلو مرجعی هم وجود نمیداشته با شد و

 یرد که برای نجات وگاین اعتقاد بیشترقوت می کشور، اندوه به حال مردم و ثر وأاحساس  تو  با توجهشد فته گبا آنچه 

تصمیم برین  خواسته و اقعا   اه وگمیشویم که هر احسن متذکر تباه کننده بازهم به تکرار و سفبارأچنین حالت  خروج از

ن سازی مطابق خواست مدر برای تمدن پیشرفته و کنیم و آبادی مملکت کار سالمت مردم و امن و باشدکه برای رفاه و

انسانی را فراهم  اقعا   ی وگکشورخویش شرایط یک زند در وامهایی برداریم گبروفق اقتضای شرایط عصر ملت و

 هراسان کننده دارد پاک و که اثرات مشهود و خروج قوای خارجی میراث های فاسد شانرا نماییم الزم است قبل از

ی ابرمبن را وسایل کار و ، افزار، ڼقشه برآورد اولینپال همه  نخست از دست حمایت آنها را ازمفسدین کوتاه و

همچنان موازی با آن  منطبق باخواست و ضرورت جامعه تهیه نماییم و ،مکانی اقتضای شرایط زمانی و ضرورت و

لیت برمبنای مسوؤتخنیکی مجرب و با ماهران فنی و توظیف پرسونل مسلکی و دراستخدام و مساعد را زمینه  

 سیستم تادیاتی و ونه نظام وگهمین ،قدرت تقسیم کرسی و ه بربنیاد پرکردن و تصاحب وضرورت کاری نیزآماده کنیم ن

پرنسیپ های علمی  براساس محاسبات و خشت تهدابی را نیز و گآماده نموده و سن تهیه و کنترولی حسابدهی شفاف را

 : ذاریمگالنه بادرنظرداشت این بیان زیبا بؤوهندسی بادقت مس

 می رود تا ثریا د یوار کج     رنهد معمارکج     گخشت اول 

رام گپرتو یک پرو فتیم فقط درگحکومت داری خوب طوریکه  ومت داری خوب میچرخد وکاین همه حرفها باالی ح و

ی اندیشه ابر مبن ان  احساس دردگدارند  بوسیله   و شایسته ساالر دری شفاف وخط مشی ملی و توسط یک سیاست ک و

ثیری أاشخاص ت و تبدیل افراد و یا تغییر و آمد ن  یا رفتن و م دید که نبوداه خواهیگتفکر ملی امکان پذیراست و آن و

اجازه نمیدهد که بجای  دری خود اینرا نمی پذیرد و، زیرا سیاست ککاستی یی رونما نخواهد شد کمی و نداشته و

چه رسد به  .ماشته شودگقابلیت وی  توانایی و از ر پایین ترگمجرب کسی دی متخصص شایسته و شخص مسلکی و

یعنی شناخته شده مشهور بالفساد،  اشخاص نامطلوب و افراد و و، مسلکی دانش علمی و غیرفنی و فاقد مهارت و ادافر

 هاجای نداشته و نقاب پوش و میابد باحقوق و وجایب خویش در اندازه خود را حدود و چنین شرایط هرکس جای، در

 ردد. گچهره های اصلی شان عریانتر می

 دری شفاف خود بیک سیستم رهبری واحساس کنیم که سیاست ک ببیینیم و ازههمین جاست  که ما می توانیم لهذا

رهیچکسی گوخواب ما به حقیقت مبدل خواهدشد که دی نهایت این آرزو در ردیده وگمبدل  نیکو یک مشاور کنترولی و

مالحظات نامعقول  ارتباطات و زورآزمایی و این بزکشی ها و از خواسته های اساسی فطری خویش بی بهره نمانده و

رخواست مستقیم گبخاطریکه این سیستم دی ۱پرکردن کرسی ها برای همیش پایان خواهدیافت تصاحب و امشروع درن و

  .رددگمنحیث سرمایه معنوی مردم محسوب وحمایت می تمثیل کرده و ملت را جامعه و اراده   و
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

نوع سیاست  ا ازدری حکومت هتا ایندم سیاست ک ومصیبت زای فاجعه ثور آغاز فاجعه مصیبتار پایان درحالیکه از در

همت  و به قوت فکر جل و و ، امیدوارم به استعانت خدای عزمورد نفرت قراردارد ناکام بوده و وسیاه و های مکدر

رملت باشهامت مصیبت گدالورافغان روزی فرا رسد که دی به بازوی شیربچه های باشهامت و و رگرادمردان ایثار

جایش را به یک افغانستان آرام  ذاشته وگال  اخیرنقطه پایان شتر ازسی سیی بفغان به این مصایب و قام شرمی هاا دیده  

جهان  پیشرفته   کنار ملل متمدن و در وعزت خویشرا مجددا   اعتبار افغانها هرچه زودترمقام و و آباد تخلیه نماید و

سایرعناوین  جهل و فقر بیسوادی و و گجن مثال های فساد، هیچ جای دنیا به حیث سمبول و ردرگدی نماید و احراز

  ۱شناخته نشوند ین یاد وگنن بدبختی و

 پایان
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