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 کمتر ولی بهتر 
 

ی باید در تدوین ساختار تشکیالتبرای بهبود احوال کشور و مردم هم اینکه هر دولت یا حکومت آینده  یک پیشنهاد و آن
سیون و انفال مفیدیتباید به دلیل عدم فاقد مؤثریت و غیر ضروری یک تعداد ادارات  یعنیخود آنرا در نظر بگیرد 

 آورده شود. ف یا هم اصالحات الزم در آن حذ تشکیالتی و جلوگیری مصارف بی مورد مؤقتا  
 نام می برم: طور مثال از یک تعداد آنها در ذیل ذکره من ب

 

 کمیسیون بی صالحیت و نا مستقل انتخابات، زیرا اراده و صالحیت تصمیم گیری را ندارد، 
  افغانستان میسیون بی صالحیت و نا مستقل حقوق بشر، زیرا در صورت موجودیت آن همه حقوق مردم

 ،پامال گردیده اند
  زیرا این کمیسیون به عوض به وجود آوردن اصالحات زمینه را «ري اصالحاتاداد »کمیسیون نا مستقل ،

 ،مساعد ساخته استاداری برای فساد 
  کار  است نتوانستهدر طول چند سال  و نه مؤثر زیرا کمیسیون نا مستقل و غیر ملی صلح که نه ملی است

آن پدر و فرزند خود را . و هر دو رئیس در افغانستان انجام دهدو امنیت  مین صلح أرا برای ت یمؤثر
میلیاردر ساخته اند و هر چه زمین خوب بود و خانه و کوتی و باغ در نقاط مختلف افغانستان از آن خود 

 کرده اند،
 نمی کنند تحقیقکه برای خدا و حق و عدالت  یجمله ادارات،  
 که برای خدا و حق و عدالت قضاوت نمی کنند یجمله ادارات، 
 و آبیاری، از وزرات آب و برق به وزارت زراعت سپردن بخش آب 
  دهد و هدایت دیگران انجام می یههمسرا بر اساس  اهای محلی همه مقرری ه نرگاا ۀادار، 
  آن  و مخصوصا  محیط زندگی مردم از ملوث شدند محیط کار یملي محیط زیست که برای جلوگیر ۀادار

 ،باشد مساوی به صفر می
 مبارزه به ارتشاء و فساد اداری، زیرا که به رشوت و فساد در کشور رشد داده است ۀادار، 
 و قاچاق آن به طور مواد مخدر کشت خاشخاش، تولید که در موجودیت آن  مواد مخدر اوزارت مبارزه ب

 ،افزایش یافته استفاجعه بار 
  (،کوچه های شهر هاکثافت وی ها و ـــها )مراجه شود به وضعیت بد ج ښاروالی تنظیفریاست های 
  شود، باز  زمان زیاد سپری نمیها عمار آن اارت شاهراه ها )با وجود آنکه از ریاست های محافظت و نظ

 (،هم در حالت بد قرار دارند
  می جناس بی کیفیت به افغانستان واردموال و اا، زیرا در صورت موجودیت آن همه دردنتاداره نورم و س 

 .گردد
  و با اهمیت کشور به بسیار  طبیعیکشور، زیرا همه منابع  طبیعیو ذخایر  شعبات مختلف تحفظ منابع

 ،است نیامدهبیرحمی چور گردیده اند و از آن هیچ جلوگیری به عمل 
 ت ارگان های مختلف دولتی و حذف شعبات بدون ضرورت و مرخصی پرسونل آناارزیابی شعب، 
 خاطر ه ولین بلند رتبه دولت از آن بؤرات، زیرا که مسابه وزارت ها و سایر اد حج ۀسهمی حذف ارسال

 ،ارسال خویشاوندان و آشنایان خویش به بیت هللا شریف استفاده می نمایند
 ارم که ی بدست دگردند، من اسناد کنارهمه معلمین ناالیق مربوط وزارت معارف باید از وظایف شان بر

در لیسه ها تدریس می نمایند. در نصاب تعلیمی باید نخوانده اند  و چهارم را ف سوموصنی که خود معلمین
 ،رات الزم رونما گرددیتغی

 باشند و از مردم عام انتقام  می ه و علف، زیرا آنها دزد های کادپولیس محلی باید لغو اعالن گرد شعبات
 ،کنند جوی می
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  یرا ، زر ادارات عایداتی باید اصالحات الزم و ضروری صورت گیردئو سا کشورمرکات سائر شعبات گدر
 قسمت بزرگ محصوالت گمرکاتی حیف و میل می گردد،

  زنند یا باید اصالح و یا هم متوقف گردد و در  ولیتی دامن میؤو بې مس اخالقیادارات نشراتی که به بد
 ،دشوکیفیت مساعد  عوض آن زمینه برای نشرات با

 الیق از بین برده شوندنا پ ست های مشاورینو  یضرور اضافی و غیرست های ادارات باید پ   در، 
  ،بسیار ضرور است که جدول معاشات کارمندان دولت و تصدی های دولتی بازنگری عاجل گردد 
 ولیت های موازیؤیالتی و الغای ادارات مسجلوگیری از انفالسیون تشک، 
 افیو اض ارف بیجاصمیری انفالسیون تشکیالتی و گ ویان ادارات جهت جلوگتعداد بې حساب سخن ذفح ،

طفال ویان اگو دوم اینکه اکثر سخنولین خودشان به زبان خود با مردم صحبت نمایند ؤسمزیرا نخست باید 
اشند. به عقیده من ب بلدیت داشته اداراتهای دولت و  پالیسیباشند نه شخاص کار آزموده که به  جوان می

 د.شخصی ایجاد گردیده ان ارتباطاتی جهت ایجاد زمینه کار برا این پوست ها
 

 .ما را اصالح نمایند پیشنهاداتتوانند نظریات خود را عالوه نموده یا هم  سایر دوستان می
 

 پایان
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