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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ٠۴

  

   کوتاه نظریسايت ھا
که  ر حالیعالج درد کشور را در اندک تغييرات می جويند، د.  بين اندیبعضی سايت ھا بسيار کوتاه بين و يا پيش پا

حکومت وحشت "از نگاه سايتھای کوتاه نظر، موفقيت . چنان نيست بايد بيشتر به عمق فرو رفت و علت را جويا شد

  :ين خواھد بود که  حداقل يکی از دو شرط زير را داشته باشدادر" ملی

موال بيت المال دراز نکنند و  و دلسوز که در کليه امور خدا را شاھد و ناظر بدانند و دست به سوی اءمسؤوالن باتقوا.١

  .خالصانه برای ترقی و پيشرفت کشور تالش نمايند، در رأس امور قرار گيرند

ساختار قانونی حکومت به گونه ای باشد که به مسؤوالن آن دولت اجازه ای سوء استفاده از اموال بيت المال را . ٢

  .ندھند

د و صالحيتی در امور داخلی و خارجی خود نداشته باشد، بعد نظرات باال نيک است، الکن اگر ھمان دولت آزاد نباش

 کشور ما در اشغال بيگانگان است و ازير. چه؟ در حالت فعلی افغانستان اشغال شده، نظرات باال قابليت تطبيق ندارد

ه مور شريف بخواھد دست بأ يک ماگر احياناً . گيرد  در کليه امور از سوی اشغالگران صورت میتقريباً امر و نھی 

.   خواھد شددور افگندهه موران ناپاک و وابسته به اجانب بأمور شريف توسط مأسوی اموال بيت المال دراز نکند، آن م

  .  در صورت اشغال کشور و حاکميت اجنی و فقدان يک نظام ملی و مردمی، نظرات فوق الذکر صدق نخواھد کردءً بنا

البته حرص انسانی را نبايد . تواند داليل ديگری برای شيوع فساد باشد ی و بيعدالتی میھمچنان فقر، گرسنگی، بيکار

 مرفه، خيانت و دست اما در يک جامعۀ نسبتاً رسد،  که در رھبران حريص جھادی به مشاھده می ناديده گرفت طوری

انونی حکومت مردمی طوری با در نظرداشت اصل استقالل، آزادی، مساوات و رفاه، ساختار ق. شود بازی کمتر می

پس نبايد خود و .  خواھد بود که در صورت تخلف از اصل قانون، فرد متھم مورد بازخواست قرار خواھد گرفت

  .    برای آزادی و استقالل بايد مبارزه نمود و اين نظام فاسد را سرنگون ساخت. ديگران را با کلمات فريب داد

  

 

  


