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 نفرت؛ اما چه قدر زود
 

کندز، تمسخر بر  در آشوب هایپاره شدن و به آتش کشیدن پوستر ها، بلبورد ها و تندیس های اعضای جمعیت و شورای نظار 
هشتت وور، اشتمازاز از آن  ه هرهنه های خراستانی، آریایی و هارستی می شتمارند، با اونه ای از انت اد و اعتراف بر هعالیت 
های مدنی و اروهی که با اخباری شتتتدن انواس هستتتاد در آن ها، بر دلخوری هر  ه بیشتتتتر مردم می انجامند، در واین روای این 

 . آن ها به خود آن ها می رود ت، خواص رشد سرین دارند، شباهتبزیجاح ی ت است که اار س
ست،  شوب ا ست زده، در التهاب و آ سیا شدت بحران، جنه تحمیلی و حاکمیت های تک حزبی و  سال ها از  در جامعه ای که 

سفره انداختن با این توجیه که هر ه خوش است، جواز دارد، ا سیاسی،  ستان جنه زدهپس از آن همه کار البراتواری   ار هغان
بر اساس  یجان ناشی از تبارز اروهی و هردینیز متورم می سازد. التهاب و هشان در حیات مرز بوم  ،در متن و هستی مردم

 که در دنبازسوی ستیز، در جایی از شدت نور و حرارت آهتاب، رنه هایی را می  کمیت، انبوهی از تصاویری شد که در دو
ر خاکستتتد )ستتیاه و ستتفیدد و در میدان جدل، پاره ها و نتصتتاویر آویخته ی یهرمانان درونین تنظیمی، براشتتت به اصتتل می شتتو

شتن علم و پر م ریا، نیرنه د نمی ده  د که در تولید سیاسی نو، هشدار ناوبات دروغ های رنگارنگی شو هایی ست تا نگه دا
 و نبن، ازاف تمام می شود. 

نگه داشتتت ظواهر کمیت های مدنی در ستتتان ما در خ ف طباین آشتت ار، به ماشتتینی می ماند که برای کار و تحر ، حتی اهغان
و هرهنگی، نیازمند ستترمایه اراری ها و حمایت خارجی شتتده استتت. نیاز زیادی نیستتت برای شتتمردن اشتت ال، شتتمردن عیوب و 

هرت کمیت متنوس، اما بی کیفیت، در دروغ های ستتتیاستتتی بزری، ویتی در حربه ی انت اد را به کار اندازیم. در پیرامون ما، و
 به شدت در سایه ی -تضاد و نمایش می رسند، اندیشه از رهگرر پریرش ح ای ی که نه ه ط استمرار حیات سیاسی و اجتماعی

)یهرمانان تنظیمید بر  نگه داری کمیت های مدنی، هرهنگی، رستتانه یی و دروغ های معروف    حمایت جهانی یرار دارد، بل
کمیت نیز از ام انات و اندوخته های  ل عناصتتتر بحران، ناازیر اند در حفظشتتتانه های دوستتتتانی ستتتنگینی می کنند که با تحمی

 مالی و نظامی، هزینه کنند. 
که  انی ستتتتکمیت هایی مدنی، هرهنگی و تنظیمی ن، اولین هایی که زیر پا می شتتتوند تصتتتاویر، تندیس ها،با هر آشتتتوب و بحرا

سیاهی  سی آنان در شدت نور و حرارت آهتاب، ویتی از رنه ها به  سیا شدند، اما ارشته ی  ظاهراً هم اران جامعه ی جهانی 
گه اار ن ار اوشتته ی اهغانستتتان آویخته اند،ر خشتتم با توهین و تح یر ستتراغ تاریخی می روند که در  همی رود و ناراضتتیان پ  

 نمی پایند.  «دیر»مختومه برسد، معلوم است که بانی خارجی، در هصل دوسیه ی 
نیز ی ، از اورات بینشزیر سوال می بردکه در هر اوشه ی کشور به نمایش اراشتند، اار اصل کیفیت را  یمیانه ی تهی کمیت

در  هار  آرایش های ظاهری بود، اما خیلی زود به نفرتی مبدل می شتتتود که می بیننددر حرر نخواهند شتتتد که اعتماد مردم بر 
ته شسوی این تجربه، جاربه برای هرار از خود، در بی خودی تمایل به بیگانه، هستی آنان را در ن دی به نمایش می ارارد که ر

 . میت، مبدل به دوری و ستیز شده اندک های وحدت و احترام، در هر اام
، در جایی که اهراد و اشخاص، نماد های تاریخ نو اند، در شدت تنفر جدید نمی اررد، اما سیمای کمیتهنوز دهه ای از آرایش 

مردم، التماس می کنند اار در حرارت آهتاب، ستتیاه و ستتفید اند، پوستتتر های آویخته، تندیس ها و بلبورد های تبلیغات درونین، 
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ین نمی کنند؛ زیرا در جدل ستتیاستتی، که در ایجاد این کرب،  شتتم پوشتتی کردند، اما تضتتم شتتده اندنیازمند استتتمرار هزینه هایی 
 می کنند.  تعریف مناهن، ویتی ایجاب کند، دوستان و دشمنان، جا عوف

بهای ستتاختار ک ، ستتنگین تر از ستتاختمانی بود که اار می ستتاختند، ناازیر نبودند پس از یک دهه مصتتارف میلیارد دالری ای 
 یند که در هر هرصتتت اعتراف مردم، تندیس ها، تصتتاویر و تاریخکه معلوم نیستتت تا کجا، وصتتله و پینه بزنند تا صتتورتی بما

ا، نظامی نیست که به یول بزراان مییمت کمتر از  عل ساختند، اما ب ای آن، ییمتیشود که در زمینه ای سیاسی، برای ج زیر پا
 است. وابسته شب ها و روزی های یک هفته اش، به لطف دوستان )کمک های خارجید حتی 

. شهر کندز، شهری که پس از س وط حاکمیت شهید داکتر نجیب هللا، اری در پایان این نوشتار، خوب اندطره ی اخباما  ند خا
زیادی از ستم و جفا بر مردم دارد، در هرصت هایی که از آسیب های مخالفان مسلح، در حرر نمی شود، با خشم، دوسیه های 

هشتتتت وور و ه ده ی ستتتنبله اش، دو و آن  ه از وی میراث ماند،  کرزی تصتتتاویری را زیر پا کرد که در رستتتمیات حاکمیت
مستتیر بیرون رهت برای هرار از پریرش مستتوولیت هایی ستتت که هاجعه آهریدند، اما در آرایش یک دهه ی مدنی، نگران باشتتند 

ویتی نا ل می  کهزی بخورند تحفظ دروغ های شتتاخدار این تاریخ، اار از خیر خارجی، حرف شتتود، با  ه ییمتی از دستتت آوی
که در ستتت اوی دوم، برای خرید یک می شتتتود هایی  پول مانندشتتتود، اما  شتتتود، انف ستتتیون آن، در او، کمیت، هر  ه یدر زیاد
ک یبودیم. در آن زمان،  ربانی -ابت ارات مسعودده و پن  هزار اهغانی بسته اندنه، سبزی و ساجق، ناازیر از حمل بسته های 

 .بود هزار اهغانی، ده م لی سرخک دسته
ونین، اعتراف کند. پس رنفرت، اما  ه یدر زود، به مشتتایعت آمده استتت تا بر روی تاریخ جعلی، در پاره کردن تندیس های د

از هیاهوی یک دهه کمیت، خستتتتته ای های مردمان درمانده که باید پس از رونق ایتصتتتتاد مصتتتتنوعی، ه ر را تجربه کنند، در 
 ستتتتتتتتی، زیادتر از یک دهه ریایی بود که باراانو  هاصتتتتتتتله میان حقد نپرخاش می کن، ما نفرتبارواکنش به تاریخ درونین، ا

وور، دو یواره ی  8و  7که به خود آیند  یمصتتتنوعی ستتتاختند تا در عمر کوتاه آن، مردم ستتترپوش بر دوستتتیه های خیانت، پ ل
 باشد. نمی دهند تامین رهاه ما، زود  که در ایجاد هاصله، اجازه  ندبود یزشت
 

که حاال با هراس از آوار بر، لرزان،  ی بنای راستتت شتتده استتتیشتتتر از هزینه هزینه ها، ب برای نگه داری بنای ک ، صتترف
 نان درونین نیز باید کمک کنند. یهرماتصاویر ناازیر برای نصب و حفظ 
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