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 موسیداؤد 

 
 09/07/2018 

 عالج درد افغان

      

 یادداشت اداره:  

اکثر مقاالت و مضامین جناب محمد داؤد موسی نویسندۀ متفکر، محقق و قلمبدست فرهیخته و وارد بر مسائل 

نگاه محتوا، قید زمانی ندارد و آریانا افغانستان آنالین به اجازۀ خود جناب شان آن نوشته های فرهنگی و سیاسی، از 

نشده است، از آرشیف شان برای خوانندگان معزز آریانا افغانستان آنالین به  که تا حال در این وبسایت نشر شان را

 دست نشر مجدد می سپارد.

 

 

شنبه  دهند، ممكن شام پنج یداشته به آن گوش م ییآشنا( آشنا یویكا )رادیامر یصدا یآنان كه به نشرات فارس

قتار بختانه بنده گیده باشند.  بدمذكور شن یویو پشتو با راد دریرا به زبان های هللا یدد وحیمصاحبۀ جناب داكتر وح

ك مشكل بغرنج، یحل سادۀ  یبرا یكیآنست كه  یشیافتم.  كلی Cliche یشیك سر مملو و آگنده از كلیات شان را یو نظر

 :م ییدر زبان پشتو اگر بگو ید.  مثالا را عرضه نما یبیشنھاد ساده اما عوام فریك پی

 "شه كوی، بد مه كوی"،

در  یامروز یایدر دن یم، مشكل اساسیدان یكه م ین گفتار ما را نخواهد داشت، اما طوریجرأت رد ا یچ كسیه

 ان "شه" و "بد" است.  یق میتفر

 یو اجتماع ی، اقتصادیاسیپروسۀ بن بودند، مشكالت س یداكتر صاحب كه به گفتۀ خود شان طراح اصلجناب 

ن پندار،  یم كه من درید بگویدانند.  با یمجرب خود م یها ق در خور فورمولیاز عدم تطب یكشورما را ناش یامروز

را در عالم  90و  80 یشان دهه هایز مثل ایچه خودم ن توانم.  یدرك كرده م یموقف داكتر صاحب را به خوب

شوم  یم طالبان دوباره به وطن برگشتم، متوجه میاما من هم که با سقوط رژ به سر برده ام،  یمھاجرت و جالوطن

ش من یل و قضاوت هفت سال پیه گرفت، تحلیشب یناا ن مسائل عیل و قضاوت داكتر صاحب دریكه چقدر گرفت، تحل

ا كه من وقتنست كه اكنون یا باشد. از یم ا فوقت ا كنم و دوستان به منظور كسب معلومات از احوال  یبه خارج سفر م ا
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ا ر یك چند ماهید ین اوضاع بایفھم درست ا ین است كه برایشان هم یشوند، جواب من برا یوطن به گردم جمع م

دبختانه ب جه خواهد بود. ینت یو بمتفاوت  د كامالا یشان از دو نقطۀ دیر آن بحث من با ایغدر افغانستان به سر ببرند.  در

احب باشد.  داكتر ص یست سال قبل میچۀ بیك درید شان از یاز د یز به نظر من ناشیجناب داكتر صاحب ن یل هایتحل

 یص مجربیاز تشخ یض داده بودند، ناشیث طرح بن به افغانستان مریحناب شان منكه ج یبودند كه نسخه ا یمدع

 :ه کی گفتند شان میا ید.ق نگردیدوا به وقت و مقدار درست تطب یبود ول

   چرا با سقوط رژیم طالبان، سران آن دولت قلع و قمع نشدند؟ 

 حكومت جدید حق دخالت داده شد؟  چرا به تقنگ ساالران در 

  چرا سالح از دست مردم كشیده نشد؟ 

  چرا كشت كوكنار منع نشد؟ 

  در ذهن همگی ما خطور نموده اما حق  بعد از واقعهو چرا... در حالی كه این همه سؤاالتی می باشند كه

 گران هشدار داده باشند. متوجه آن گردیده و به دی قبل از واقعهطرح آن را تنھا كسانی دارند كه 

 بھتر است روی یك چند موضوع به خصوص مطروحۀ شان عطف توجه كنیم:  

 یعنی یق عنعنویجرگه از طر ین اعضاییه جرگۀ بعد از كنفرانس بن، تعین لوید در اولیفرمودند كه باجناب شان 

ه ك یمعلومات یكه از رو ی.  در حالیق صندوق رأیگرفت نه از طر یدان و بزرگان اقوام صورت میش سفیتوسط ر

شان فراموش كرده اند كه یست كه ان جایمطرح نبود،  اما روح سخن در درآن پروسه اصالا  یمن دارم،  صندوق را

 و قدرت خود را به قومندانان یگر وجود ندارند بلكه آنھا جایدان دیش سفیبا ختم دورۀ جھاد و طالبان، بزرگان قوم و ر

 یقر الذكران بایار به دست اخیشد، بازهم اختیق هم میشان تطبیسپرده اند.  اگر فرمودۀ ا یو تفنگ ساالران امروز

 ن خواهد بود. یك هم چنیندۀ نزدیآ ماند كه دریم

مه از الز یكیشنھاد نمودند كه یز پیرا ن یدیك طرح جدیگفتار خود،  یقابل ذكر است كه داكتر صاحب در درازا -1

ن گردد.  یش تأمید از پیبود كه با prerequisiteك یث یمردم افغانستان" من ح یآن طرح "اتحاد سر تا سر یها

 ن رفته ویك سر از بیما به  یداخل یاسیمشكالت س یمردم ما، همگ یوجود آمدن اتحاد سرتاسرن كه با به یغافل از

 ی)و حت یم فدرالیك رژی یون ها نفر سودایافتد. هم اكنون در كشور ما مل یشات شان نمیفرما یبه باق یضرورت

جود ط به ویچه و تحت كدام شرا یعنیزم یپرورانند.  بدون آن كه بفھمند فدرال یپارچه شدن افغانستان را(  در سر م

تر شیب یفرصت کسب قدرت و استفادۀ ماد ین نظامیده اند كه در چنیك عده قدرت طلب فھمیتواند.  تنھا  یآمده م

ورد، آ یاد میۀ داكتر صاحب كه داستان مشھور"زنگوله انداختن به گردن پشك" را به یسر است.  توصیشان م یبرا

ا د حتمیک موضوعی که بایاست كه در باال به عرض رساندم.   یپرور یشیاز كل یمثال خوب  به عرض داکتر صاحب ا

ن یار تعجب است که دریکند.  جای بسیعندی بوده و از شخص تا شخص فرق م اا ت ها اکثرینست که اولویبرسانم ا

دانشگاه به جای شب و روز حساس که عده ای انبوهی از نخبگان کاردان کشور ما در اندوه مناظرۀ کاربرد کلمۀ 

 شۀ نجات وطن در سر افتاده است.  یپوهنتون در خاک و خون می غلتند، جناب داکتر صاحب را اند

اغ ل" سریك "كشت بدیاك یتر یبرا د اوالا ین بود كه بایاك نظر داكتر صاحب این بردن كشت تریدر مورد از ب -2

 یشیك كلین هم بد بختانه یداده شود.  ا یدیپردازند، پول سبسا یل میاه بدین گیكه به كشت ا یبه كسان اا گردد و بعد

 كه:   ین معنیار معروف است. بدیبس
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ا بین تا تقریب زمیك جرید گندم و كوكنار از ین عایرا فرق بیل وجود ندارد زیك كشت بدیكوكنار  یبرا اوالا   ازده ی ا

ا برابر به نفع كوكنار است.  ثان ب به ین ده جرید همیبود، از عاین میب زمیان مالك ده جرك دهقیدرچند دهه قبل اگر  یا

او  ن پنج نفر اوالدین مذكور بیاكنون كه بعد از وفات او زم یتوانست.  ولیل خود را كرده میاعاشهُ فام یار خوبیبس

 ن، همانا كشت كوكنار است و بس.  یب زمیك از اوالد های او، با دو جریهر  یگانه راه بقاء برایده، یم گردیتقس

ا ثالث ا كه اكنون جمع یمقدارپول  ا ا بیگردد، تقریب برزگران افغان میاك نصیاز فروش تر ا ال است.  ارد دالر در سیك ملی ا

 ینید گندم و كوكناربه آنھا داده شود كه به محاسبۀ تخمین عایمت بید فرق قین بایبه دهاق یكاف  یدیدادن سبسا یبرا

اگر هم باشد از گاو "غدود"  یاا طۀ امكانات  ما نبوده و ثانیدر ح ن مقدار پول اوالا یگردد.  ایون دالر مینھصد مل بالغ بر

ثبات ت را به این واقعید، ایاده گردیدر آن زمان پ یسین پالیرسد.  تجربۀ دو سال قبل كه هم یچاره نمیآن به دهقان ب

 رساند.  یم

 یگان از امور داخلیكوتاه ساختن دست همسا یاز شنوندگان كه نسخهُ داكتر صاحب برا یكیدر جواب سؤال   -3

طرق  ندگان ملتیشنھاد نمودند كه درآن خود نمای" را پیه جرگۀ انتفالیك "لویافغانستان چه خواهد بود؟ داكتر صاحب 

دۀ نیه جرگۀ آینكه لویا یكی  م:یخور یباز به دو مشكل برم یشین كلیز خواهند نمود.  درین معضله را تجویحل ا

ن یكه در یو اجتماع یاسیتواند چه  از اثر تبدالت س یبوده نم یقبل یه جرگه هایه لویشب یچ صورتیافغانستان به ه

و  ی، منطقوی، زبانیقوم یاز تضاد ها یناش یكنم كشمكش ها یر در كشور ما به وجود آمده، گمان نمیچند سال اخ

گر، یرد.  از جانب دید بحث سالم و در خور صورت بگیك حكومت جدی یچگونگ یبدهد تا رو یبه ما فرصت یمذهب

حل گردد نه توسط  یق دپلوماسید از طریبوده كه با یك موضوع چند بعدیما  یگان در امور داخلیمسألۀ مداخلۀ همسا

ن منظور یا ینل در خور بران طرف نا مؤفقانه در طلب پرسویاز سالھا به ا یكرز یه جرگه و آقایندگان لوینما

 درپچالست. 

بر  یداكتر صاحب با احوال مستول ییك شنونده متوجه به عدم آشنایمصاحبۀ داكتر صاحب  یدر بخش پشتو -  ۴ 

د خود را مسجد به مسجد با ملت یف آورده و طرح جدید داكتر صاحب به وطن تشریه نمود كه بایكشور ما شده، توص

ن كار را خواهند كرد. یده و وعده نمودند كه همیه را پسندین توصیداكتر صاحب در جواب، ا ان بگذارند؟ یافغان در م

ا انیشان هشدار بدهم كه اگر احید به ایبا را در سر دارند، ترور شان توسط طالبان، در مسجد سوم البد و  یالین خیچن ا

 خواهد بود )خدا نا خواسته(.     یحتم

دست، تدارك  یرو یگانه راه برون رفت از سردرگمیه كنم كه یكتر صاحب توصخواهم به دا یان گفتار میدر پا

م و نه با معارف ین كدر را در دسترس داری، نه ایط فعلی( ماست كه در شرایپرسونل وارد )در همه وجوه زندگ

 اور.  یهللا شود.  یده میك دیندهُ نزدیآن در آ یبرا یدیامروزی ما ام
   

:  اداره ادداشتی  

د ی"وح قسمت هائی از صحبت آقای شان به درستی بریموسی" از نظرتان گذشت، اداؤد نبشتۀ ارزشمند آقای "  

گر آن موافقتی وجود دارد، که یا با بخش های دین تصور شود که گوید چنیانگشت انتقاد گذاشتند، اما نباهللا" د یوح

ن مباد!  یچن هرگز  
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شتر ید با دقت بی" باوحید هللا  دیار" با گفته های آقای "وحین یصرف نظر از آنکه بعد از افشاء گری های آقای "مسک

روز یق با نھاد های استخباراتی شوروی دیاز آن طر از قبل برخورد نموده تعلقات قبلی اش را به مزدوران روس و

 بوده باشد، آن ابتکارکه کسی  ن ابتکار هرـُ را اعتقاد بر آن است که جلسۀ ب ه امروز از نظر دور نداشت، مایروس و

که،   ن کنفرانس بودیرا ایز ست بر گردن طراح آن. یحلقۀ ننگ  

 امکان عملی آنرا به وجود آورد تا افغانستان صحه گذاشته ستی باالییالیکشور های امپر ــ بر تجاوز ،

ش" بخ یک اقدام "آزادیخون ما، به مثابه  غرقه در شان را بر کشور انیستی، تجاوز عریالیاشغالگران امپر

 سوق دهند.   جھان را به گمراهی اسارت آور های افغانستان، منطقه و غ نموده، خلقیتبل

 روهای آتی بودندی، اتحاد شمال" که در اصل نب " قبرس، پشاور، رومیــ ترک: 

 "آی. اس. آی. و رانیا ار ویحکمت 

 هند" ران ویها، ا غرب، روسزم یالیامپر 

ر کشور های یگان  وساین همسایاسی بیات مردم آنرا به حراج سیدر عمل کشور ما افغانستان وح               

ل نمود.  یت آنھا را بر افغانستان تسجیمومیمداخله گرگذاشته ق              

 ت ملی ما خط بطالن یحاکم استقالل و اب مردم ما، بریجاد اداره مستعمراتی کرزی در غیــ با توافق به ا

 شاه شجاع" ندارد.  سھا ویت سنگھه، انگلی"رنج از معاهده سه جانبه شتریده ارزشی بیکش

  ــ ترکیب اداره مستعمراتی وتقسیم چوکی های قدرت به اساس تعلقات قومی، زبانی ومذهبی؛ در عمل توافق

با برنامه های شیطانی اجانب به منظور تجزیه افغانستان سمت گیری نموده، خیانتیست آشکار علیه وحدت 

 ملی وجغرافیایی کشور.  

 ضین حقوق بشر در سه دهۀ اخیر بر خون یک ونیم ملیون ــ با به قدرت برگردانیدن جنایت کاران جنگی وناق

 شھید، وحق صد ها هزارقربانی دیگر پاگذاشت.  

    . . . ــ درآستین نگھداشتن طالب به خاطر ایفای نقشھای بعدی در خدمت استعمار وارتجاع  ـــ و 

ست برگردن یکنفرانس بن حلقه ای ننگآن است که  ده بریرا عق گر، مایده ها نکتۀ د با در نظرداشت مطالب باال، و

30/11/2008ان آن.  یمجر  طراحان و  

 

 

 

 
 

 

   
  

          
 


