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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 ه آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  ب. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٠/٠٢/٢٠٠٨ ،فرانسه شهر ليون       انجنير نادر شفا 
  

  :کفايتی دولت بی ضعف و
  

        

 در صحنه های تاريخ ، شواهد زياد آمده که هرگاه ملتی در سراشيب فساد و بيچارگی می افتاد و امواج طوفان مرگ 

شسته ، همت به کمر ميزدند و برای غرق شدن آن آغوش باز مبکرد، مردان غيور، وطن پرست و دلسوز آرام نه ن

  .ملت خويش را نجات می بخشيدند

  .فاصله دولت و مردم روز به روز بيشترشده.      شرايط فعلی مملکت ما طوری آمده که در حالت غرق  شدن ميباشد

ور وزرا  و يک تعداد زياد  اعضای پارلمان کش.  وزير صاحبان و اعضای پارلمان به مشکالت مردم رسيدگی ندارند

از طرفی ، يک تعداد مربيون مذهبی ، جناياتی را بنام اسالم . ما اهليت کاری نداشته و غرق در انواع فساد ميباشند

  .مرتکب شده و ميشوند که روح اسالم را خدشه دار ساخته ميسازد

  :   چند مطلب که ضعف و بيکفايتی دولت را ميرساند ، خدمت تقديم ميدارم 

  صل جوان در رشته روز نامه نگاری ، بنام پرويز کامبخش، به اتهام مقاله ای از انتر نت  مدتی است که يک مح-١ 

با وجودی که از طرف اهل دانش کشور و جامعه جهانی از حکومت تقاضاها . ما ه هاست در بازداشت به سر ميبرد

نی که آن جوان را متهم کسا. برای آزادی اين جوان صورت گرفته، مگرکسی به دوسيه جوان مذکور رسيدگی نکرده

  .نموده اند خود  در انواع جنايات بشری از قبيل تجاوزات جنسی و ديگر فساد ها آغشته ميباشند

  در هر.      حکومت يا از اين مسائل اطالعی ندارد و يا اينکه زورش به جند مالی بی تحصيل و بی مروت نميرسد

  .حالت بيکفايتی و ضعف از دولت ميباشد

ماه قبل، اتمر وزير معارف با حرصی که برای بدست آوردن دالر بيشتر از منابع خارجی دارد، نمايش    چند -٢ 

جناب شان از طريق سفارت خانه های افغانی در اروپا و امريکا، فورمه ها ضميمه مکتوب . را به راه انداخت جديد

  رف، جهت پيشبرد سويه محصلين و معلنين به   در اين بازی تذکر داده شده بود که وزارت معا. برای افغان ها فرستاد

يک تعداد اشخاص وطن پرست و دلسوز، با وجودی که کار های مناسبی در خارج . متخصصين مسلکی نياز دارد

مگر بعدًا معلوم گرديد که . دارند از اين پيشنهاد حسن استقبال نموده و همکاری همه جانبه خود ها را اعالن داشتند

  .اين طرح ، دريافت مليون ها دالر ديگر از مو سسات خارجی بودهدف وزير از 

  وقتی وزير معارف يک کشور دروغ گفته و خدعه کند، پس چه انتظار از آنوزارت داشت؟ باز هم بيکفايتی در 

  .دولت را نشان ميدهد

جناب کرزی از .  در روز های اخير انفجار های در شهر قندهار جان صد ها مردم بيگناه کشور ما را گرفت-٣

اگر خودش ميترسد، پس بايد برادران و يا کاکا . قندهار است و بايد به آن واليت ميرفت و با مردم همدردی نشان ميداد

های خود را در آن منطقه ميفرستاد ، تا با مردم به زبان وروحيه خودشان صحبت نموده و اقًال به مرم بيچار تسليت 

  . تنها به خود فکر داشته و غرق قاچاق بوده و هسچکدام شان به غم مردم نميباشندميدادتد مگر متاسفانه همه شان
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   دولت فعلی ما، در همه ساحات زندگی ناکام مانده زيرا وزير، معين و رئيس همه نظر به توسيه خارجی ها به 

اين ها نميدانند و يا .  افغانستانچوکی رسيده اند و مجبور هستند تا به هدايت و برای منافع آنها کار کنند، نه برای مردم

  .ميدانند که اگر يک مملکت خارجی يک دالر ميدهد ، يه عوض آن صد برابر ميگيرد

  امروز مردم افغانستان هوشيار و بيدار گشنه اند و اعتماد شان از حکومت و از دولت های غربی، مخصو صًا 

ای ممالک خارجی چه بهره ای برديم؟ جان و مال خود امريکا روز به روز کمتر شده و همه ميگويند که از کمک ه

  .را فدا کرديم و در اين معامله نه تنها زيان برديم بلکه روز به روز بيچاره تر گشتيم

  . دولت کفايت ندارد وميخواهد که مردم کشور را  در بيچارگی و بد بختی غرق بسازد

  .ند تا ملت خويش را از غرق شدن نجات دهد مردم افغانستان در انتظار شخص دلسوز و وطن پرست ميباش
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