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  داود موسی         

  ٢٠٠٨نومبر،

  
  عالج درد افغان

  
  

 حبۀمصا، ممكن شام پنجشنبه داشته به آن گوش ميدھندآشنايي ) راديوي آشنا(آنان كه به نشرات فارسي صداي امريكا 
بد بختانه بنده گقتار و نظريات .  فارسي و پشتو با راديوي مذكور شنيده باشندھای زبان ه جناب داكتر وحيد وحيدهللا را ب

 يك مشكل بغرنج، يك پيشنھاد ۀكليشي آنست كه يكي براي حل ساد.   يافتمClicheشان را يك سر مملو و آگنده از كليشي 
، ھيچ كسي جرأت رد اين "شه كوي، بد مه كوي"ُمثال در زبان پشتو اگر بگوييم .  دساده اما عوام فريبي را عرضه نماي

  .است" بد"و " شه"گفتار ما را نخواھد داشت، اما طوري كه ميدانيم، مشكل اساسي در دنياي امروزي در تفريق ميان 
تصادي و اجتماعي امروزي  بن بودند، مشكالت سياسي، اقجناب داكتر صاحب كه به گفتۀ خود شان طراح اصلي پروسۀ

بايد بگويم كه من درين پندار،  موقف داكتر .  كشورما را ناشي از عدم تطبيق در خور فورمولھاي مجرب خود ميدانند
ه  را در عالم مھاجرت و جالوطني ب٩٠ و ٨٠چه خودم نيز مثل ايشان دھه ھاي . خوبي درك كرده ميتوانمه صاحب را ب

با سقوط رژيم طالبان دوباره به وطن برگشتم، متوجه ميشوم كه چقدر گرفت، تحليل و سر برده ام، اما من ھم که 
ازينست كه اكنون . ُقضاوت داكتر صاحب درين مسائل عينا شبيه گرفت، تحليل و قضاوت ھفت سال پيش من مي باشد

ه گردم جمع ميشوند، جواب ُتا به خارج سفر ميكنم و دوستان به منظور كسب معلومات از احوال وطن بقُكه من وقتا فو
در غير آن .  سر ببرنده من براي شان ھمين است كه براي فھم درست اين اوضاع بايد يك چند ماھي را در افغانستان ب

بدبختانه تحليل ھاي جناب داكتر صاحب نيز به . ُ ديد كامال متفاوت و بي نتيجه خواھد بودۀبحث من با ايشان از دو نقط
داكتر صاحب مدعي بودند كه نسخه اي كه جناب شان .   بيست سال قبل مي باشد شان از يك دريچۀ من ناشي از ديدنظر

من حيث طرح بن به افغانستان مريض داده بودند، ناشي از تشخيص مجربي بود ولي دوا به وقت و مقدار درست تطبيق 
و قمع نشدند؟  چرا به تقنگ ساالران ايشان مي گفتند گه چرا با سقوط رژيم طالبان، سران آن دولت قلع .  نگرديد

در ... درحكومت جديد حق دخالت داده شد؟ چرا سالح از دست مردم كشيده نشد؟ چرا كشت كوكنار منع نشد؟ و چرا
 در ذھن ھمگي ما خطور نموده اما حق طرح آن را تنھا كساني بعد از واقعهحالي كه اين ھمه سؤاالتي مي باشند كه 

خصوص ه بھتر است روي يك چند موضوع ب.   آن گرديده و به ديگران ھشدار داده باشندمتوجه هقبل از واقعدارند كه 
  : شان عطف توجه كنيمۀمطروح

  
يعني  بعد از كنفرانس بن، تعيين اعضاي جرگه از طريق عنعنوي لويه جرگۀجناب شان فرمودند كه بايد در اولين 

در حالي كه از روي معلوماتي .   از طريق صندوق رأيوام صورت مي گرفت نهتوسط ريش سفيدان و بزرگان اق
 فراموش كرده ُن پروسه اصال مطرح نبود،  اما روح سخن درين جاست كه ايشاندرآكه من دارم،  صندوق راي 

 جھاد و طالبان، بزرگان قوم و ريش سفيدان ديگر وجود ندارند بلكه آنھا جاي و قدرت خود را به اند كه با ختم دورۀ
دست اخير ه  ايشان تطبيق ھم ميشد، بازھم اختيار ب فرمودۀاگر.  ان و تفنگ ساالران امروزي سپرده اندقومندان

 . نزديك ھم چنين خواھد بود كه در آيندۀالذكران باقي ميماند
  
قابل ذكر است كه داكتر صاحب در درازاي گفتار خود، يك طرح جديدي را نيز پيشنھاد نمودند كه يكي از  -١

 بود كه بايد از پيش prerequisiteمن حيث يك " اتحاد سر تا سري مردم افغانستان"ن طرح الزمه ھاي آ
وجود آمدن اتحاد سرتاسري مردم ما، ھمگي مشكالت سياسي داخلي ما به يك ه غافل ازين كه با ب.  تأمين گردد
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يون ھا نفر سوداي يك ھم اكنون در كشور ما مل. سر از بين رفته و ضرورتي به باقي فرمايشات شان نمي افتد
بدون آن كه بفھمند فدراليزم يعني چه و .  در سر مي پرورانند)  و حتي پارچه شدن افغانستان را(رژيم فدرالي 
تنھا يك عده قدرت طلب فھميده اند كه در چنين نظامي فرصت کسب .  وجود آمده مي توانده ط بتحت كدام شراي
  انداختنزنگوله" داكتر صاحب كه داستان مشھور توصيۀ. ر است مادي بيشتر براي شان ميسقدرت و استفادۀ
يک .  ياد مي آورد، مثال خوبي از كليشي پروري است كه در باال به عرض رساندمه  را ب"به گردن پشك

ُرسانم اينست که اولويت ھا اکثرا عندی بوده و از شخص تا  صاحب بُموضوعی که بايد حتما به عرض داکتر
اردان  انبوھی از نخبگان کست که درين شب و روز حساس که عده ای جای بسيار تعجب ا. شخص فرق ميکند

تون در خاک و خون می غلتند، جناب داکتر نجای پوھه  دانشگاه بکشور ما در اندوه مناظرۀ کاربرد کلمۀ
 .  نجات وطن در سر افتاده است انديشۀصاحب را

 
سراغ " كشت بديل"ُ صاحب اين بود كه بايد اوال براي ترياك يك  در مورد از بين بردن كشت ترياك نظر داكتر- ٢

اين ھم بد بختانه يك كليشي .  ُگردد و بعدا به كساني كه به كشت اين گياه بديل مي پردازند، پول سبسايدي داده شود
 : بدين معني كه. بسيار معروف است

ُنار از يك جريب زمين تا تقريبا يازده  گندم و كوكُ اوال براي كوكنار يك كشت بديل وجود ندارد زيرا فرق بين عايد
ُثانيا درچند دھه قبل اگر يك دھقان مالك ده جريب زمين ميبود، از عايد ھمين ده جريب .  برابر به نفع كوكنار است

ولي اكنون كه بعد از وفات او زمين مذكور بين پنج نفر اوالد .  ُبه بسيار خوبي اعاشه فاميل خود را كرده ميتوانست
.   او، با دو جريب زمين، ھمانا كشت كوكنار است و بس ھایيم گرديده، يگانه راه بقاء براي ھر يك از اوالداو تقس

ُثالثا  مقدارپولي كه اكنون جمعا از فروش ترياك نصيب برزگران افغان ميگردد، تقريبا يك مليارد دالر در سال  ُ ُ
 اسبۀ بين عايد گندم و كوكناربه آنھا داده شود كه به محبراي دادن سبسايدي  كافي به دھاقين بايد فرق قيمت.  است

باشد از ھم ُ امكانات  ما نبوده و ثانيا اگر ُ اين مقدار پول اوال در حيطۀ. تخميني بالغ بر نھصد مليون دالر ميگردد
د، اين  دو سال قبل كه ھمين پاليسي در آن زمان پياده گردي  تجربۀ.آن به دھقان بيچاره نمي رسد" غدود"گاو 

 .واقعيت را به اثبات مي رساند
 
ُ در جواب سؤال يكي از شنوندگان كه نسخه داكتر صاحب براي كوتاه ساختن دست ھمسايگان از امور داخلي -  ٣

را پيشنھاد نمودند كه درآن خود نمايندگان ملت "  انتفاليلويه جرگۀ"د بود؟ داكتر صاحب يك افغانستان چه خواھ
ۀ يكي اينكه لويه جرگ:  درين كليشي باز به دو مشكل برمي خوريم.  تجويز خواھند نمودطرق حل اين معضله را 

 افغانستان به ھيچ صورتي شبيه لويه جرگه ھاي قبلي بوده نمي تواند چه  از اثر تبدالت سياسي و اجتماعي كه آيندۀ
ز تضاد ھاي قومي، زباني، وجود آمده، گمان نمي كنم كشمكش ھاي ناشي اه درين چند سال اخير در كشور ما ب

  از .منطقوي و مذھبي به ما فرصتي بدھد تا روي چگونگي يك حكومت جديد بحث سالم و در خور صورت بگيرد
 ھمسايگان در امور داخلي ما يك موضوع چند بعدي بوده كه بايد از طريق دپلوماسي حل داخلۀ مجانب ديگر، مسألۀ

اي كرزي از سالھا به اين طرف نا مؤفقانه در طلب پرسونل در خور براي گردد نه توسط نمايندگان لويه جرگه و آق
 .اين منظور درپچالست

 
ده متوجه به عدم آشنايي داكتر صاحب با احوال مستولي بر كشور ن داكتر صاحب يك شنودر بخش پشتوي مصاحبۀ -  ۴

د را مسجد به مسجد با ملت افغان در ، توصيه نمود كه بايد داكتر صاحب به وطن تشريف آورده و طرح جديد خوشدهما 
بايد به . ميان بگذارند؟  داكتر صاحب در جواب، اين توصيه را پسنديده و وعده نمودند كه ھمين كار را خواھند كرد

ُايشان ھشدار بدھم كه اگر احيانا چنين خيالي را در سر دارند، ترور شان توسط طالبان، در مسجد سوم البد و حتمي 
  ).  دا نا خواستهخ(خواھد بود 

 
در پايان گفتار مي خواھم به داكتر صاحب توصيه كنم كه يگانه راه برون رفت از سردرگمي روي دست، تدارك 

ط فعلي، نه اين كدر را در دسترس داريم و نه با معارف ماست كه در شراي)  ھمه وجوه زندگيدر(پرسونل وارد 
  .هللا ياور.   ميشودُامروزی ما اميدي براي آن در آينده نزديك ديده

  
  :يادداشت

" وحيد وحيد هللا"از نظرتان گذشت، ايشان به درستی برقسمت ھائی از صحبت آقای" موسی"  نبشتۀ ارزشمند آقای 
  !انگشت انتقاد گذاشتند، اما نبايد چنين تصور شود که گويا با بخش ھای ديگر آن موافقتی وجود دارد، که ھرگزچنين مباد

بايد با دقت بيشتر از قبل " وحيد"با گفته ھای آقای " مسکين يار"بعد از افشاء گری ھای آقای صرف نظر از آنکه 
برخورد نموده تعلقات قبلی اش را به مزدوران روس واز آن طريق با نھاد ھای استخباراتی شوروی ديروز وروسيه 

ی بوده باشد، آن ابتکارحلقۀ ننگيست بر را اعتقاد بر آن است که جلسۀ بن ابتکار ھرکس امروز از نظر دور نداشت، ما
  زيرا اين کنفرانس بودکه،. راح آنن طگرد
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ــ بر تجاوزکشور ھای امپرياليستی باالی افغانستان صحه گذاشته ، امکان عملی آنرا به وجود آورد تا اشغالگران 
تبليغ نموده، خلقھای " بخشآزادي"رقه درخون ما، به مثابه يک اقدام غامپرياليستی، تجاوز عريان شان را بر کشور

  .افغانستان، منطقه وجھان را به گمراھی اسارت آور سوق دھند
   ، .آی. اس.  آیحکمتيار وايران،"  که در اصل نيروھای آتی بودند" قبرس ، پشاور، روم ، اتحاد شمال "ــ ترکيب 

م آنرا به حراج سياسی بين ھمسايگان  در عمل کشور ما افغانستان وحيات مرد"  وھندايران، ، روسھاغربامپرياليزم  
  .اشته قيموميت آنھا را بر افغانستان تسجيل نمودگذوساير کشور ھای مداخله گر

ــ با توافق به ايجاد اداره مستعمراتی کرزی در غياب مردم ما، بر استقالل وحاکميت ملی ما خط بطالن کشيده ارزشی 
  .ندارد" ھا وشاه شجاعرنجيت سنگھه، انگليس"بيشتراز معاھده سه جانبه

ــ ترکيب اداره مستعمراتی وتقسيم چوکی ھای قدرت به اساس تعلقات قومی، زبانی ومذھبی؛ در عمل توافق با برنامه 
ملی وجغرافيايی ھای شيطانی اجانب به منظور تجزيه افغانستان سمت گيری نموده، خيانتيست آشکار عليه وحدت 

  .کشور
ايت کاران جنگی وناقضين حقوق بشر در سه دھۀ اخير بر خون يک ونيم مليون شھيد، ــ با به قدرت برگردانيدن جن

  .وحق صد ھا ھزارقربانی ديگر پاگذاشت
  ــ درآستين نگھداشتن طالب به خاطر ايفای نقشھای بعدی در خدمت استعمار وارتجاع

  . . . ـــ و 
 است که کنفرانس بن حلقه ای ننگيست برگردن با در نظرداشت مطالب باال، وده ھا نکتۀ ديگر، مارا عقيده برآن

  .طراحان ومجريان آن
   AA-AA             پورتال 

  
 


