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 و جنایت ها تداعی تاریخ خیانت ها
 

 
ن شده است و دیگری در نقشی که در بازیگران دو سوی تقابل داخلی، یکی در مقام فرصت طلبی که ظاهراً دگرگو

اند که تاریخ  نقاشتتتتتتی، ظاهراً در پی دگرگونی رستتتتتتمی، دگرگون می نماید، در مخطوطات این «باید فرصتتتتتتت ها»
 پیدایش، رشد و تبارز آنان، سوای مدعاست. 

دیموکراستتی ستتالیان اخیر، بستتتری از فرصتتت ها و شتتانک هایی شتتد که در ناپیدایی نی، ستتیل انستتانی مایل به ت م  
سیاهی این منظر، مشکل می کند. در واق  نیاز های ما برای تنقید نظام، در مدنی، تفکیک و تشخیص خوب و بد را 

مصتتلنت هایی که بستتیاری با ستتور رفتار  امهه ی  عانی، عناصتتر متداخل در ناکمیت می شتتوند، ظرفیت های در 
بشری را در طیف مسووالن دولتی، در وضهیتی قرار می دهد که استمرار آن، خوب و بد را دوشادوش در عرشه 

 به دست فرازی گروه هایی می شودای به تکاپو می کشاند که می بینیم در عکک قضیه، پیشبرد امور دولتی، منوط 
ناکمیت داریم، در نالی شتاب  -د آن چه به نام دولتناننصار قدرت، ا ازه نمی دهکه از درگیری با  انب مقابل تا 

 گیردکه ناگزیری تنرک آن، وابسته به مناب  ناچیز داخلی می شود. 
ماشتتتین ناتوان ناکمیت در نالی که فرستتتوده و ناتوان استتتت، در مستتتیر ستتتنگند و ناهموار آینده، توانایی اش را در 
نیف و میلی از دست می دهد که راننده گان صراط غیر مستقیم، فرصت یافته اند تداعی تاریخی، نافظه ی ملت را 

، و اما م ریان مستتتوول در فرود ملت کرار شتتتوددر درگیری امنیت و اقتصتتتاد، مصتتتروف نگه دارد تا تاریخ تفقط 
 فراموش شوند. 

، در رف  درمانده گی های مدیریت، همانی ستتتت که گاه در ستتتعل انگاری ترنیم، و  نایت ها تداعی تاریخ خیانت ها
می پندارند قرائت دوستتیه های خاینان، مستتاله ی گ شتتته استتت. فراموشتتی ما در تداعی تاریخی که وضتتانت می دهد 

ف  کستتتتتتتانی منض در عدم تامین عدالت بود، گونه از مینن به ن ی فاکه اعتماد مردم بر عوامل بنران، در نالی 
نظام را در بعره وری از امتیاز های  ستتتون ند ودمی شتتکه در ستتتم به مردم، نباید فقط بر استتاک لباک تفکیک ستتت 

تا بر اثر این ثقلت ستتتیاستتتی، روشتتتن ترین  ان بی کفایت، به زانو درآورده اندتشتتتنه گان قدرت، اما این اننصتتتارطلب
 کم تر کند. اهداف و منظور، در ناکامی تطبیی، گره مشکل را من

ست های افهی، هرچند و، خاینان از  لد خیرخواهان به در می شوند و افتیدن پو  نایت ها با تداعی تاریخ خیانت ها
 ر مساله است، اما نشان می دهد ثمره ی خار، بوته ی خار است. ظاه
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شناخت و د سته به عناصر و ظرفیت هایی ست که در کمال آرامش  انش، از گ شته ای کارایی نظام، بدون شک واب
یای ثبات، عدر دلعره نباشتتتتتد که در هر لنظه ی ثبات، خاین، م رم و  عانی ای را هراستتتتتان کند که در  امهه ی م

فرصتتتت هایی تصتتتفیه و تستتتویه ی نستتتاب، ا ازه نمی دهند تقصتتتیرکارانی که روزی در مقدارت مردم، ع اب الیم 
از قدسیت فضای سیاسی، در  امهه ای زیست کنند که روزی بی خیال از روز بازخواست، تقدیک شوند و    شدند، 

 نی مردم برای زنده گی و آرامش را به رانتی گرفتند.
نباید گ شتتتته ی تلخ تاریخی را در البنی کتاب ها، ضتتتمن تدریک تاریخ، یا برای تراریدی مردمی که آستتتیب دیدند، 

های آن ت ربیات، بعای خون هزاران مردم و نیاتی  به یادآوریم. درکو  نایت ها در تداعی تاریخ خیانت ها فقط 
ستتتت که هرچند در نوستتتان تهعد، روزگاری ندارد که عاری باشتتتد، اما از درک مستتتاله ی خوب و بد، تفکیک برای 
اعتماد بر کسانی که می توانستند و بایسته اند، می توانست سالیان بیشتری از عمر و نیات ملت و مملکت ویرانه را 

 دن به نیات نو، کمک کند. در درنوردی
بلند شتتده استتت،  دا از استتتمرار نالت شتتوم، نیاز افغانستتتان در بنران طوالنی، که در انداز قد یک نستتل  نه زده، 

د هدارد تفکر مردم در انفهال برای کنش بازیگرانی که ثابت کردند اهل باور نیستتتند، در این فرهنه، از بازاری بکا
خاین به وطن و مردم، یادگرفته بودند برای نفک خویش، فرهنه اخنی و مدارای  فرادکه در رسته ی سیاسی آن، ا

ما، بیانی بیش نباشتتتد که در تظاهر به اهل راستتتتی، به کار می برند تا در فرصتتتت های ثبات، نیاز ما برای ستتتعم در 
و منطقه شتتدیم، کمک ستترنوشتتت، در ناشتتیه بماند  زیرا تداعی تاریخی، با تضتتهیف نافظه، وقتی اهل ستتمت، زبان 

کنند کستتانی که با ستترنوشتتت ما بازی کردند، تو یه یابند تقابل ستتیاستتی، ارزش بازیگرانی را تضتتمین کند که در می 
زنده گی، گویا پیر طریقت، نقاشتتی ستتت که در معندستتی یک بلند منزل، وقتی اصتتول ن ف          هر فرود و فراز

که افکار مردم را در خامی آن ها  ندنقشتته، بی شتتباهت به تار هایی نیستتتمی شتتوند، می تواند کمک کند خطوط روی 
نمی شتتود تا مردمان درمانده در فرهنه طریقه اوابستتته  به    بستتته اند و چند ستتده پک از این ت ربه، رخی رونما 

سده با ترک اننصار،  ی زنده گی،  امهه ی بشری، در  ایی که آرام است در بلندمنزل هاهمانی برسند که از چند 
 کند. می  صهود

طرح بنث اصتنح، کارآمدی، ارتقای ظرفیت و مدیریت عاری از فستاد، در فراموشتی نفاظه ی ملت، از  فایی که 
بد بدتر شتتتد، از با او کردند، بی هوده استتتت. در کشتتتاکش بازار ستتتود و مهامله، هرچند به خوبی فریفتند، اما آن چه 

سال شته یانیادی ست که در مستند  شود تا در عوض گیری این تنریگ  سعامدارانی بیابیم که، مدفون می   ف تاریخ، 
 ، اما شراکت نضور آنان، بغرنج مناسبه در  دا کردن سره و ناسره ی مفاد مناف  ملی می شود. «می خواهند»

ه ارد کفراموشتتی تاریخی که به وضتتانت از قبانت نضتتور خاینان، فصتتل ها دارد، بعتر از برپایی نظامی نتی ه ند
در انبوه گمارده های دولتی، از ستتتتنح به دستتتتتان مستتتتل( ااردوی ملی  تا اهل خدمات ادارات ملکی،  نب و  وش 
دارند، لیکن مامول ما برای تثبیت نظام در آینده ای که می رود تامین مخارج را در رقم اکثریت، بردوش کند، هر 

افستتتتوک اگر »روزی هایی را در پی می آورد که در  لنظه و هر زمانی از آن چه در این نال  اری ستتتتت، ستتتتیاه
یف هد که در تضتتتتتمی کاه     مردمان درگیر شتتتتتکم، از نیطه ای  ، درگیری  هن«می شتتتتتد و چنان نمی شتتتتتدچنین 

خواسته های مادی، سبهیت را برای دست معارگسیخته گی      مهنویات ما در سالیان اخیر، نک عاطفی در برابر 
ر نوع دیگری تهریف کند که در بدترین ستتتتالیانی که در اخیر گ شتتتتتند، هنوز افغان بودن، اندازی و هتک نرمت، د

 د. ناز اندوه زیان، نداقل  ان به در برپک مسلمان و فرهنه های انسانی، صله ی رنم می گ اشتند تا کسانی 
مردمانی ستتتتتت که کل  ، در واضتتتتت( ترین افاده، قرار گرفتن در مستتتتتیر ن ات ازو  نایت ها تداعی تاریخ خیانت ها

ثور، در رستتانیدن زیان،  7، وابستتته گان به آدرک های پک از ندما نشتتان داد یت ربیات نزبی، ستتیاستتی و ستتازمان
 نیستند که سنح دارند. یکمتر از آنان

اننصتتتتتتار، تاراج، تخریش وندت ملی، مینن به بیگانه و کستتتتتتب درآمد های مالی، در کشتتتتتتوری که تفاوت دارا و  
 دارش، زمین و زمان است، قبول آینده ی خوب را، اگر چنین بماند، به ُسخر می گیرد. ان
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