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صالح الدین سعیدی

حکومتداري خوب!

برای اجرای کار های بزرگ و لو خوب ،با ابعاد و دارای ابعاد مختلف که موجب سوء استفاده و حتی بلوا ها شده
میتواند در حکومتداری خوب باید کار های مقدماتی الزم زمینه ساز متناسب به هر تدبیر تدبیر و مدیریت صورت
ګیرد .در عرصه های مختلف باید اهداف وپالنهای الف ،ب ،جیم (ابجد هوز )وجود داشته باشد .
پیشرفت ها تغیرات در جامعه بدون کار وسیع مقدماتی را در تغیر پیراهن و تنبان به پطلون و یخن قاق خالصه
کردن خطاء عواقب ناخوش ایند دورهء امانی داشته میتواند و دارد! !
د ر جهان گلوبال ما روز شنبه و یکشنبه رخصت عمومی است و ما در افغانستان عده زیادی از کشور های اسالمی
روز جمعه رخصت داریم .
به این ترتیب در جهان ګلوبال و به هم پیوسته در هفته که هفت روز است ماسه روز با جهان ماحول بی رابطه ایم .
این حالت نه از لحاظ اقتصادی و نه هم سیاسی به نفع ماست .
از جانب دیگر میدانیم که روز جمعه در نظر عوام و فهم عام اسالمی روز رخصت اسالمی است .روزه شنبه ( روز
سبت و یا شبت ) در نظر عوام و عدهء زیادی مردم روز رخصت یهودی است .
تغیر روز رخصتی از روز جمعه به روز شنبه سبب بلوا و قیام عموی شده میتواند
شناخت من از دین مبین اسالم این است که در روز جمعه روز کار و در روز کار هم در دین اسالم امر شده که با
شنیدن آذان خرید و فروش و کار را کنار ګذاشته و به نماز بیایید!
خوب حال که روز جمعه روز رخصت مطابق دین اسالم نیست و در دین ما روز رخصت تعیین نیست و حکومت
از لحاظ تیوری میتواند هر روز را که الزم داند رخصت اعالن کند .چطور میشود این روز را تغییر ،با کشورهای
اسالمی هماهنگ ساخت و یا جمعه را دو روز در هفته مانند کشور های جهان رخصت اعالن کرد .
پیشنهاد من این است که برای این هدف باید تقریبا ً شش ماه از جانب مراجع غیر دولتی ،سازمانهای اجتماعی و
کنفرانس کشورهای اسالمی بحث ،مباحثات و جوانب مختلف قضیه بحث شده و در نهایت امر تصمیم دولتی ګرفته
شده به تصویب پارلمان منوط اعالن شود .
کار معکوس که اول حاکمیت این مسایل را بدون مقدمات فوق فیصله کند به صورت قطع خطاء است
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