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 یاسیعمق بحران س یبررس

 را اداره مملکت امورتوانند  یچطور مداشته باشند،  آن نتوانند باهم توافق نظر یاسیکه رهبران س یدر مملکت

 ند؟ینما

در گردد که بحران  یم، مالحظه میقرارده ین مطلب هرگاه عمق بحران را با دقت مورد بررسیداشت ابا در نظر

 باشد. یم یاست بازیس و یاسیس منشاء آنداشته، بلکه  یاقتصاد ۀنه تنها جنب مملکت

 ۀمه ن بوده که دریپلیسی، بلکه فقدان نظم و دیبند بار یکه علت بحران نه تنها ب اظهار نمودتوان  یصراحت م با

 بدبختانه به آن توجه خاص مبذول نداشته است. یمحسوس است و دولت وحدت مل ینظام ،ی، اداریاسیامور، چه س
 

ه نظم که باشد وابسته ب ینظام هر در یاسیس یاساس ادیم بنیبگو ا خوبتری و یه اساسیچونکه پا ن مطلب مهم است،یا

 یثبات یب یعیطب طوره ب مراعات نگردد، نباشد و ن برقراریپلیسید نظم و یساینظام س باشد. هرگاه در ین میپلیسید و

 د.دگر یم یعموم ا افکاریمردم و  انزجار آورده که مورد خشم و را به بار یتیامن یبخصوص ب و
 

است.  در سابق  نفر دو یم قدرت باالین تقسیموجود است هم که فعالا  یخطر یاسیثبات س یدانند که برا یهمه م

را  یاسیس یمرکز ۀکه هست انضباطبودند.  یع و فرمانبردار ویهمه مط بود و اداره کشور رأس امور در پادشاه

ر یذامکان پ رفت ویپذ یمراتب انجام م ۀب سلسلیامور به ترت اجراآت  انضباط یدهد موجود بود. در پهلو یل میتشک

 نبود.  ول ؤچ کس مسیمقابل ه خدا )ج( در از ریپادشاه حاکم مطلق به غبود. 

دوش داشت. ه ت حکومت را بیولؤمس روزمره و یت کارهایولؤوجود داشت که مس یپادشاه، صدراعظمکنار در 

 ره در مقام خاصیان وغیران، والیسان، مدیک رئیول بود و هر ؤمقابل پادشاه مس ش درینه خویکاب ۀصدراعظم با جمل

 در کی هر افته بود ویتبارز  یامور ادار یشکل دهن منوال سلسله مراتب در ینمودند که به هم یفه میوظ یفایا خود

 ن شکل است. یهم به هم یموکراسینظام دداد.  یش را انجام میف خویوظا داشت که قرار یمنصب و یمقام

 یمبنا ف بریم وظای، با تقسیبدون اقتدار دولت یموکراسینظام د ست.ین نبوده و ینارشاک نظام ی یموکراسینظام د

 رد یمشکل اساس امروز یولد. یل آینا ییت هایبه موفقع یادار شبرد اموریپ یتوانست برا مراتب نخواهد ۀسلسل

   باشد. یبرخودار م از چه قدرت و اقتدار است و یست که شخص اول کیت شخص اول مبهم بوده معلوم نیشناخت هو

 

 یم میک تصمیکدام  صورت بروز خطر ست که دریچ معلوم نیهم ه باز یدو نفر در رأس قدرت قرار داده شدند ول

 میصورت بروز خطر قدرت تصم در ق تریصورت دقه ا بی وخطر دشمن نجات دهد.  یدیتهد رد تا مملکت را ازیگ
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ش لیدل د وینما یفه میوظ یفایث سرپرست ایر دفاع هنوز هم به حیافته است.  وزیک اختصاص یبه کدام  یینها یریگ

 د دارند. یخالفت شددفاع با هم م ریباره تقرر وز در ن دو نفریهم واضع است که ا

 همجوار یها کشور سوق داده که به حد اکثر یناتوان طرف ضعف وه مملکت را ب یاسیس یگانگ دو ن بحران ویا 

ه برده اند ک یماستفاده اعظ یبه شمول نظام یادار و یاسین حالت ضعف سیا پاکستان توسعه طلب از اا مخصوص و

 بود. آن جنگ قندز ۀجینت

ش هستند یخو ید که همه مصروف کارهایشو یمتوجه م اا د حتمیرد شفاخانه شوگر: شما هرگاه وایک مثال جالب دی

خاص خود هستند که هرگاه  مقام و منصب   یک دارایهر یعنیدهند،  یش را انجام میف خویوظا ،تیولؤبه مس و نظر

 حکم فرما خواهد بود.  ینارشاده گرفته شود یده نادین پدیا

اداره  یو ضرور یعیک امر طبین یرد.  اینرس را بگ یتواند جا ینمب یرد و طبیب را بگیطب یتواند جا ینرس نم

م بوده که یضان سهیمر یروزمره و تداو یت هایدر فعال یتعاون و همکار یۀامور است.  در شفاخانه همه با روح

 باشد.   یب در امور حکم فرما مینظم و ترت اا عتیب طبین ترتیبد

طرز اداره خوب است.  هرگاه  ۀن کنندیی.  نظم و سلسله مراتب تعه استین قضیع یامور مملکت دار ۀساحه ادار در

ن نظم است که نظام یت همیدر واقعباشد.  یه نظام میاست که عل یرد بدان معنین مطلب عمده را مد نظر نگیا یکس

 آورد. یوجود مه مملکت را ب

 یان گذاریمراتب بن ۀاساس سلسل برن استوار است که یپلیسینظم و د یهر نظام باال یمرکز ۀنکه هستیخالصه مطلب ا

و  تیولؤش را با مسیف محوله خویده، وظایض گردیتفو شیکه برا ید در هر مقامک بتوانینکه هر یگردد، تا ا یم

 طرفه ادتر بینخواهد کرد و ز یافت و مملکت ترقیگسترش خواهد  یاسیر بحران سیدر غت انجام دهند. یحسن ن

 د شد.ده خواهیو انحالل کشان یستین
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