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 2۸/۰۶/2۰2۰             داکتر یارمحمد تره کی
 

 حافظه تاریخی ما کوتاه تر شده است
 

حافظه زمانی مردم کوتاه تر شده است. بسیاری کسانیکه امروز در بحر معلومات و حوادث در کشور عزیز ما  رد
مورد مسایل صحبت میکنند حافظه شان تا چند سال محدود به عقب بر میگردد. بطور مثال کسانیکه در دوره مجاهدین 

می کودک بودند معلومات دقیق از وضعیت آنزمان در دست ندارند. ولی باز هم در مورد جنایات و جنگ های تنظی
معلومات دست بدست شده را استفاده میکنند. یعنی تا اندازه یی معلومات شفاهی و تا اندازه ای تحریری انتقال داده 
شده است. حتی حوادث زمان حزب دموکراتیک خلق نیز تا اندازه ای دست بدست شده است. چگونه انقالب شد، 

ودند، چگونه قحطی و محاصره اقتصادی تنظیم های گونه شوروی ها مداخله نمچچگونه نفاق حزبی بوقوع پیوست، 
سقوط داده از داخل جهادی زنده گی را در کابل غیر قابل تحمل ساخت و باالخره چگونه حکومت داکتر نجیب هللا 

شد. این معلومات سی یا چهل سال قبل است. اما جالب اینست که معلومات بیست سال قبل قرار است از بین برود. 
بسیاری  واشتراک کی ها دایر گردید و فیصله های آن چه بود. یدانند جرگه قانون اساسی به مدیریت کیبسیاری ها نم

ها فراموش نموده اند که مجاهدین در جرگه قانون اساسی میخواستند قانون اساسی نباشد و تنها محاکم شرعی موجود 
لی از ه ها بر خالف نظم جدید بپا خواستند وباشد. بسیاری ها فراموش نموده اندکه مردم در داخل پارلمان و جرگ

صالون ها بدور انداخته شدند. حوادث زیادی درین بیست سال گذشته بدست فراموشی سپرده شده است. علت این 
حافظه کوتاه چیست؟ ممکن این به علت کثرت معلومات و سیالب بزرگ ارقام و خبر ها است که حوادث چند سال 

میشوند. یکی از تاکتیک های بسیار موثر رسانه یی نظام سرمایداری در آن است تا مردم  قبل بدست فراموشی سپرده
( بسازند تا از یک جانب عالقه مردم به سیاست از بین برود و confuseرا از لحاظ سیاسی و معلوماتی سردرگم )

 علت است که اشتراک مردم درب دیگر نتوانند مسایل مهم کشوری را بطور مسلسل و موثر تعقیب کنند. همین ناز جا
است. این بدین معنی نیست که مردم باالی دولتمردان  %5۰دموکراسی های غربی  با وجود شرایط صلح آمیزکمتر از 

خویش باور کامل دارند، برخالف عدم اشتراک مردم در انتخابات و سیاست نتیجه بی اعتمادی و بی باوری مردم را 
 نشان میدهد.     ین کشور هادر باالی پروسه های دموکراتیک

و اما در افغانستان این یک موضوع قابل تامل و مکث است. من یک سروی کوچک را در مورد چند پرسش مهم در 
جواب دهنده گان بیاد داشتند که چهل سال قبل چه رخ  %55ده ، بیست،سی و چهل سال گذشته انجام دادم. در نتیجه 

جواب دهنده گان بیاد  %23یاد داستند که سی سال قبل چه رخ داده بود و تنها جواب دهنده گان ب %3۸داده بود، 
شده است و یا به علت کثرت معلومات مردم مسایل را زود  النپسال قبل چه رخ داده بود. نمیدانم این  15داستند که 

ال فراموش میکنند. یعنی اگر یا پنج س فراموش میکنند. در کشور های مانند امریکا و کانادا مردم مسایل را در چهار
یک سیاستمدارعمل نادرستی را انجام بدهد مردم آنرا ممکن در چهار سال فراموش کنند. سیاستمداران غربی در مورد 

سپانسر شده اند تا بدانند که چه زمانی فیصله های ضد مردمی را  حافظه تاریخی رای دهنده گان مطاعات دقیقی را
ت آینده مردم آنرا فراموش کنند. در اکثر کشور های غربی مضحک ترین فیصله های انجام دهند تا در انتخابا

سیاستمداران در روز های نخست بعد از انتخاب انجام میشود ،چون آنان میدانند که تا چهار یا پنج سال آینده این اعمال 
 شان به فراموشی سپرده خواهد شد. 

کاری انجام شود. الزم است تا کتاب های حوادث تاریخی به حساب الزم است تا در مورد کوتاهی حافظه تاریخی 
سال برشته تحریر درآیند و یا مستند سازی انجام گیرد و یا هم تذکره نویسی دوباره آغاز شود. این یک مسله مهم 

م وزارت است. حافظه تاریخی ما دارد کوتاه تر میگردد. شما به یاد دارید پنج سال قبل چی رخ داد؟ کی ها در کدا
( که در   ANDSتراتیژی انکشاف ملی )سوزیر بودند؟ دولت چه برنامه های بزرگ داشت؟ شما میدانید سرنوشت 

میلیون دالر مصرف گردید چه شد؟ شما میدانید که پروگرام شهر جدید کابل که درسروی و مطالعات  3۰ترتیب آن 
نوشت خصوصی سازی بیش از ده تصدی دولتی که به میلیون دالر بمصرف رسید چه شد؟ شما میدانید که سر ۶3آن 

ند چه شد؟ شما میدانید که پروگرام ساختمان سرک حلقوی افغانستان و سرک قیمت آهن کهنه )کبار( بفروش رسید
حلقوی شهر کابل به کجا رسید؟ شما میدانید که پروگرام ساختمان راه آن در حلقه کشور به کجا رسید؟ و باالخره شما 
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انتخابی  دکه مجلس سنای افغانستان چند عضو انتصابی دارد، چند عضو انتخابی دارد و چرا رئیس سنا که بایمیدانید 
 د.حوادث را انجام دهی کنید. اگر ممکن بود تذکره نویسی جواب را دریابید و مستند سازی باشد حال انتصابی است؟

معلومات امروز حکومت داری  %۸۰ساله میشوند و ممکن  جنکسانیکه امروزپانزده ساله اند تا ده سال بعد بیست و پ
 .بدست فراموشی بسپارندو روابط اجتماعی را 

 
 پایان
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