
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 4تر 1 له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۷/۰۶/۲۰۱۷         داكتر مصطفي آریامل

  

 بحران افغانستان عزیز و راه هاي نجات
 

با تاءسف جانگداز كه جدال هاي فردي، خانوادگي، قومي، زباني، منطقوي، مذهبي و مفكوروي  دود از دمار مردمو 
 وطن عزیز ما كشیده و آن تعذیب هاي جان فرسا هنوز دوام داشته و رو به افزایش است.

رهء پیدا كردن راه حل به مشكالت عدیده ایكه وطن پریشان ما را از صلح و إعمار مجدد محروم ساخته در با
استنظرات، تحلیل ها و پیشنهادات زیادي  عرضه شده اما تا بحال، كدام راه عملي  به حیث نصب العین ملي براي 

 ، براستي  خیلي دشوار میباشد.نجاتاز مصیب هاي جاري تبارز نكرده است و معلوم است كه یافتن راه حل
از یك طریق كه میتوان به مشكل راه یافت این است كه اگرما بتوانیم ارجحیت هاي اهم ملي خویش را تشخیص كردهو 

 سعي  نماییم روي آنها  به توافق برسیم.
 حیت ها قراردارد.أكثریت هموطنان محترم با من همنوا خواهند بود كه درین مقطع، بقاي ملي ما در صدر همه ها ارج

 همه آگاه اند كه یگانه َراه براي  بقاي ملي عبارت از اتحاد ملي مي باشد.
در بارهء  علل بي اتفاقي ها و آشفتگي هاي وطن سخن هاي همه جانبه گفته شده و تحلیل هاي علمي از طرف كاردانان 

 صورت گرفته  كه من آنهارا بر نمیشمارم.
 The U.S. Veterans Healthد را  كه در جریان كار چند ساله ام در به اجازه شما، یك آموختهء خو

Administration  میسر گردید با مثال ذیل بیان مینمایم كه ممكن است  براي  پیدا كردن سر نخ مشكالت، مورد 
 توجه آن هموطنان گرانقدر كه براي حل معظله وطن مصرانه سعي میورزند قرار گیرد.

 

 درامه ازینقرار است: 
 

 یك مریض  پنجاه سالهء صحتمند كه براي یك عملیات نسبتا ساده  كه برداشتن سنگ مثانه است آماده شده و از  
 قضا زیر عملیات مي میرد.

 همان حادثه كافي ست كه شعبه جراحي و اداره شفاخانه براي جستجوي علت حادثه، تحقیقات را شروع كند.
تحقیقات مذكور را "براي دریاف علت یاعلل اصلي نقص یا نواقص در كار عملیات خانه" كه منجربه تلف شدنمریض 

 نام میگزارند. The The  Root Cause of the System Failureگردید آغاز میكنند و آنرا  
مجموعه آنهارا سیستم اطاقعملیات اگر قبول كنیم كه تمام فعالیت هاي اطاق عملیات تابع پروتوكول هاي مشخص بوده و 

بنامیم، در آنصورت در یكي از قدمه هاي هاي آمادگي گرفتن براي عملیات  و خود عملیات، اهمال، سهو ویا غلطي 
 كشنده صورت گرفته است، به عبارهء دیگر،  سیستم كار اطاق عملیات نواقصي داشته كه به مرگ مریضانجامیده است.

ي صورت مي گیرد تا كمي و كاستي ها در سیستم كاري و انسجام  در عملیات خانه در روش تحقیق، سعي نهای
 بررسي شده و ازانتقاد باآلي تیم عملیات خانه درین مرحله خودداري به عمل مي آید.

 هر نقص و خالیگاهي كه شناخته شد منجر به إصالحات و تعدیالت  بعدي در سیستم كاري مي گردد.
بكار گرفته  Root Cause of The system Failureكه متود جستجوي علت یا علل یك مثال نهایت برجسته 

 نیویارك بود. ۱۱-٩شدعبارت از واقعهء دهشت افگني  
امریكا  و جهان به تعجب فرو رفت كه چطور تروریستان القاعده، تمام آمادگي هاي خویش را در داخل امریكا و 

ل كردند و با استفاده از طیارات   مسافر بري اختطاف شده، با مهارت تكمی FBIو  CIAزیرزره  بین هاي 
در نیویارك را به خاك نشانده و تعمیر وزارت دفاع در واشنگتن را صدمه برسانند و Twin Towerآسمانخراشهاي 

 هزار بیگناهان را نیز نابود كنند.   سه
ین ادارات كشفیاتي و استخباراتي متعدد بعد از تحقیقات معلوم شد كه قبل از واقعه، انسجام و هم آهنگي الزم ب

 امریكاوجود نداشت و تروریستان از همین خال استفاده كرده بودند.
 Department ofحكومت وقت تصمیم گرفت كه اكثر ادارات استخباراتي و كشفیاتي را زیر یك چتر بنام 

Homeland Security  واقعات تروریستي آینده جلوگیریشده قرار دهد تا انسجام و هم آهنگي مطلوب بدست آید و از
 بتواند. 

در وطن عزیز ما،  چندین واقعهء نهایت خونین و دهشتناك    و بسا قضایاي مالي، عدلي  و متفرقه دیگر حكومت 
 رابه چلنج كشانیده كه همه گواه به ناكارایي سیستم امنیتي و دیگرامور دولتي مي باشند.

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ariamal_m_afg_rahie_nejat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/Ariamal_m_afg_rahie_nejat.pdf


  
 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

هاي متعدد و با صالحیت  وعرض و طول زیاد موظف به  "حقیقت یابي"شدند در جریان چند سال گزشته، كمیسیون 
كه از نظر هدف غاءي  شباهت به روش امریكا دارد اما نتایج آن همه تحقیقات روي مصلحت هاي متنوع و بیكفایتي 

هادوسیهء   ،  منجر به إصالح و بهبودي محسوس در سیستم مورد نظر نگردیده است. تخمین میزنم كه بر پیشاني صد
 تحقیقات ، امر "حفظ شود" تاپه زده شده است.

  

 :The Root Causeبیایید برگردیم به علل ورشكستگي در اتحادملي و علل اساسي آن یعني 
 

 عوامل داخلي:
 

قانون اساسي افغانستان عزیز كامال فلج است و یا فلج ساخته شده است و كسي از قانون نمي ترسد. دروطن  .1
 رار از قانون مستقیمأ متناسب است به مقدار ثروت و حدود قدرت. ما قابلیت ف

قانون اساسي ما بطور شایسته از طریق مطبوعات و حكومت تجلي نیافته و به همین دلیل است كه كدامالهام،  .2
 نداء و تحركیت كه ملت زیر لواي آن متحد شود بر نمي خیزد. حتي اكثریت مردم از متن و محتوایقانون اساسي

 مملكت خویش  بسیار ناچیز و یا هیچ میدانند.
نفاق در درون حكومت دو سره كه حتي تا به حال موفق نشده اند باآلي تذكره ملي و تعریف هویت ملي بهتوافق  .3

 نهائي برسند چه رسد به دیگر امور اهم مملكتي.  پس معلوم است كه نفاق نفس گیر در باالترینسطح دولت بیداد میكند.
اد و پراگندگي در ولسي جرگه، مشرانو جرگه، دستگاه عدلي و قضائي و حكومت: هر سه شعبهء دولتالنه فس .4

هایي  اند براي قانون شكنان، دزدان و جنایت كاران و دور از انتظار است كه از انها كدام خدمت بهسمت وحدت ملي 
 سر بزند.

موجودیت ادارات موازي است كه وظاءف انسجام الزمه در كار دولت موجود نیست. یكي از علل،  .5
 شانطورالزم تصریح و مشخص نشده و در وقت بازخواست مسؤولیت را حواله به دیگران میكنند.

 یك مثال برجسته عبارت از موجودیت ادارات متعدد براي مبارزه با فساد اداري ست. .6
وزارت مهاجرین و ریاست  نمونه ها ي دیگرادارات موازي عبارت اند وزارت داخله و سرحدات، .7

 قبائل،وزارت شهر سازي و وزارت فوائد عامه. 
 همان ضرب المثل مشهور صدق میكند كه گوید " چون قصاب زیاد شود گاو مردار میشود". .8
ارتشا، فساد و اتالف كمك هاي بین المللي كه آن كمك هارا بشكل خیانتكارانه "با شاخي  باد كردند".خیانت در  .9

گامي به بلندترین قلعه صعود كرد كه حامد كرزي به گرفتن قلمانه  و جیب خرچ  ازایران اعتراف نمود.  دولت هن
 وي براي بر زمین زدن حیثیت ملي، باید محكمه میشد.

ترویج  خیرات خور شدن و تگدي به دیگران، چنانچه یكي دوسال قبل، رئیس جمهور فعلي با مفهوم ذیلگفته  .10
 و ناتو كمك هاي خویش قطع كنند، خادمین بیت الحرمین را خدا نگیرد.بود: اگر امریكا 

جناب رئیس جمهور اشرف غني به اصطالح دیده و دانسته و به شوق و اراده خود،  خودرا كاندید  .11
 ریاستجمهوري كرد و نظر به وعده هاي بسیار بلند باالیش، حاال باید  وطن مرفه و شگوفان مي بود. 

المللي در مقابل حكومت حامد كرزي و اشرف غني،  تحمل و تسامح بزرگوارنه و سخاوتمندانهنشان  جامعه بین .12
 داده است. روزي صبر شان به آخر خواهد رسید.

 معظلهء خط دیورند. .13
 عوامل خارجي: .14
 من سعي خواهم كرد تافكتور هاي خارجي را بصورت مختصر به توجه شما خوانندگان خبیر تصنیفنمایم: .15
  ۲۰۰۱كج گزاشتن تهداب حكومت موقت در سال  .16
خوانندگان محترم آگاهي دارند كه دول غربي در كنفرانس بن،  شخصي نسبتا" گمنام  بنام حامد كرزي راروي  .17

قدرت نصب كردند و وزارت هاي كلیدي را به شوراي نظار بخشیدندوبزودترین فرصت "چور ملحوظات خود شان به 
 و اختالس "شروع شد. حاال چنان بر مي آید كه ایساف به اشتباه خویش با به بركشیدن یك حزب قومي،  ملتفت شده است.

و پاكستان، زخم كاري پروژه كشت تریاك در هلمند با همدستي مافیاي بین المللي و خصوصا" انگلیس  .18
 وناسوریست كه بر پیكر ملت ما وارد كرده است. استقرار قواي انگلیس در هلمند زیاد تَر به همین منظوربوده است.

تحمیل سیاست بازار آزاد  در عهد حامد كرزي كه به همدستي سود جویان داخلي و فشار ممالك  .19
نجر به سقوط تولیدات داخلي مملكت ما گردیده است و باألثرباید همسایهخصوصا" پاكستان و ایران كه  در نتیجه   م

 اكثر ضروریات أولیه مردم از بیرون وارد شود. 
اگرزراعت و تولیدات داخلي حمایه میشد و رشد میكرد، همان نیروي بشري آماده و انتظار به كار، بههدر  .20

ر  مدیترانه و بحیرهء سیاهجلوگیري صورت نمیرفت و از مهاجرت جوانان برومند ما و غرق شدن شان در بح
 میگرفت.
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سیاست متلون امریكا و قواي ایساف در باره ختم جنگ و عملي نشدن  پیمان ستراتیژیك براي دفاعافغانستان  .21
 به مقابل تجاوزات متكرر و وقیحانهء پاكستان.

ع و غ  مردم را بسیار ناراحتساخته  جا بجا كردن گلبدین حكمتیار با قواي ملیشااي اش در بیناگوش قصرهاي .22
است و میگویند كه زد و بندهاي پشت پرده در حال تكوین است.   وي تا بحال چند بار بر حكومتو قانون اساسي انتقاد 
كرده اما هنوز كه هنوز است بصورت صریح و علني از قطع ارتباط با ولینعمتشپاكستان چیزي نگفته است. وي به 

 و متواضعانه  دم از صلح میزند اما برحذر باشیدكه شمشیر خمیده بسیار خون ریز میباشد. نحو نهایت مزورانه
 افغانستان میدان جنگ هاي نیابتي قدرت هاي منطقوي و جهاني. .23
تلویزیون ها و رادیو هاي عمده وطن عزیز با نشرات نفاق انگیزانه و مخربانه و با لهجه هاي نامانوس  .24

كنترول حكومت فعالیت دارند و یا اینكه مهره هاي مهم حكومتي آز آنها حمایه مینماید.نشرات كهخارج از حیطه و 
داخلي و خارجي از دست آورد هاي نسبي حكومت  در راه نجات وطن از محاصره تجارتي واقتصادي، تجرید پاكستان 

 د.در ساحهء دپلوماسي و پروژه هاي تكمیل شده و زیر ساختمان، به ندرت سخنمیگوین
مدرسه هاي دیني و مذهبي إفراطي در بیرون و داخل وطن و پیروان تند رو  آنها نه تنها خشونت وافتراق مي  .25

 انگیزند بلكه متمایل به تخریب همه بعدي در وطن بوده و به یقین راه  عداوت در پیش گرفتهاند.
دوست كه ترقیخواه میباشد یافتن راه میانه از بخت بد كه بین افراطیون دیني كه عقب گرا و قشر تعلیم دیده و وطن

دیكته میشود اینست تا به سرعت  ISIواجنداي مشترك خیلي مشكل به نظر میرسد. ستراتیژي طالبان كه از طرف 
هرچه بیشتر نا آرامي و ترس و رعب خلق كرده و مردم را از حكومت  بیزار سازند و ساحهء نفوذ خودرا وسعتبخشند 

 دوم را با تباني شوم پاكستان حاكم سازند.و در انجام امارت 
طالبان از نارضایتي عمیق مردم در دوران زمامداري برهان الدین رباني نیز استفاده كرده و خودرا به حیث ناجیمردم 

 جا زدند و بزودي نقاب شان  برافتاد و رسوا شدند.
 بعدي است. چلنجي هایي  كه امروز وطن عزیز مارا تهدید میكند بسیار مغلق و چند

دشمن بي رحم ما یك دولت "غیرإسالمي" نا پاك است و طوریكه فوقا" گفته شد مانند مار عظیمالجثه بر حلقوم ماحلقه 
 زده است.

دشمن دیگر یعني ایران در خیال مي پروراند كه مملكت عزیز مارا زیر نقاب "حوزهءتمدني و ایران بزرگ" وسیاست 
 محو گرداند. تحمیل مذهبي خود، از نقشهء دنیا

 شكست داده بود در میدان جنگ ۱٩٩۱روسیهء موجوده هم دسیسه و توطعه مي چیند  تا انتقام از حریفي كه اورا در 
 افغانستان بگیرد. 

 انگلیس مزور هنوز هم از صحنه نرفته و شرانگیزي خودرا بمقابل  ملت افغان هیچگاه ترك نمیكند. 
 مرور شد از داخل مشاء میگیرد. اما سرآمد همه مشكل ها طوریكه در فوق

  

 براي حل چه باید كرد:  
  

سقوط دادن دولت توسط اعمال خشونت آمیز راه خیر و صواب نیست. وطن عزیز ما تراژیدي هاي متعدد ناشي 
 ازكودتا ها را متحمل شده است. 

 رهبري دولت در موقف نهایت حساس و سرنوشت ساز  قرار دارد.  
ني و عبدهللا عبدهللا بارها از إیثار و فداكاري هاي قواي نظامي، امنیت ملي و همه افرادي كهدر جنابان داكتر اشرف غ

 آن ساحات كار میكنند ستایش و تقدیر پرحرارت   
 به عمل آورده اند.

 میتوانم از آن جنابان بپرسم كه نوبت به فداكاري شما چه وقت خواهد رسید؟
 ن خدمتگار و راستكار باشید. مردم شمارا انتخاب كردند تا براي شا

 مردم حق دارند كه از شما سلب اعتماد كنند و از راه هاي دیموكراتیك شما را از اریكهء قدرت بیرون اندازند. 
 پیش آنكه كار به آن سرحد برسد)امیدوارم كه سیرحوادث به خشونت نیانجامد(، به لحاظ خدا و وطن، 

 راه را براي انتقال قدرت آماده سازید و بنام رهبران فداكار ثبت تاریخ شوید.
  

 اعالن حالت اضطراري و برگزاري انتخابات عمومي و پارلماني به أسرع  وقت نیز یك راه حل دیگر خواهد بود.
  

 ه حیث طلیعه اتحاد،راه دیگر اینكه یك رهبري را سراغ نماییم كه اكثریت قاطع مردم به او اعتماد داشته و ب
 ملت از او دعوت نماید كه كشتي طوفان زدهء مملكت را

 رهبري كند.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

آن شخص كه محبوب القلوب  همه است عبارت از هندیه د'افغانستان دختر خجستهء اعلي حضرت غازي امان  
 اللهخان است)امیدوارم خواب ندیده باشم(.

 برخوردار باشند تا به التجأ ملت در وقت ضرورت لبیك گفته آرزومندیم  كه ایشان از صحت و توانایى فزیكي خوب
 بتوانند.

  

اگر بحران فعلي دوام یابد و شكست حضور امریكا و ناتو را محتمل گرداند، در آنصورت ناتو به رهبري امریكا 
 خواهد آمد!!درصدد تغییر رهبریت ناكام موجودهء افغانستان خواهند شد و در حیرتم كه چه معجون دیگري به ارمغان 

 در آخر باید گفت كه تا بحال، قدرت هاي بیرون مطابق به دلخواه شان براي ما رهبر تراشیدند.
 حاال كارد به شاهرگ رسیده و باید یك رهبري مطابق قد و اندام وطن خویش برگزینیم.

 

 با احترام
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