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 تاریخ کمینه
 

چند جلدی خواهد شتتتتتتتد که در ر یری  ریخ افغانستتتتتتتتان در دیندهو در تنو وتانگارش حاکمیت حامد کرزی در تداوم 
. در این تاریخو اندی معیو فرهنگی و امتصتتتتادی نمتفصتتتتیلی دنو منوط  ه ماجرا های مستتتتم مسمو  ستتتتیاستتتتیو اجتما

شتتگفتی هایی درخ خواهند شتتد که همانند خطوط این ملمو ت یین کنند دن چه  رای  رپایی نمام می ستتازند در زمانی  ه 
افو  می رود که اجزای استتتتح ام دنو اشتتتت اه مح   رای  ه کار  یری مصتتتالر استتتت. ا ر در  نایی که می  اید از 

 اشدو این دو ش   متضادو ا ر منمر مضحک « پخسه یی»نو  ل اری سمنت  سازندو     گیریم و حصار محافم د
می  یرندو در زمان پاستتخ  ه نوستتانات استتتسما و  ه زودی  ه مواره ای مشتتا ه می شتتوند که در نمونه های این م ا و 

 تماشایی شده اند. 
ه اندازه ی  « ند اید لیستتتتتانو  اشتتتتت»اعضتتتتتای کا ینه ی رییو جمرور کرزی که  ر ادر مید  دوستتتتتیه ی  سضتتتتتی از

روکراسی اداره اشو ضخامت دارد. این دوسیه ی ضخیم که  یشترینه در ر یرنده ی سوانر موتلفان او از ج ره ی  و
 ه اصتتتتطقا م اومت می شتتتتودو هزینه های کرزی را  رای اخی رای تایید ولستتتتی جر ه  یشتتتتتر می کرد تا پو از 

گیرند و یاران رییو جمرورو در کرستتتی های وزارت هاو توضتتتیحات و توزیسات استتتناد جسلیو خودشتتتان را کور  
 جلوو کنند. 

 
و تصتتتویری  ود که دوستتتتان از مدتی در فیو  ول منت   کرده  ودند و هموطنان «ضتتترار احمد عدمانی»جلد کتاب  

که این ضتتتترار نمام  ندهو توجه نمی کننددر منمر طنز و خ
در زمانی اخی رای اعتماد ولستتتی جر هو ا ر ضتتترر مادی 
گام پخش  حاکمیت را چند  را ر می کرده استتتتتتتتتو در هن
اضتترار مدیریتو در دفساتی که  ه ستته  ار در وزارت های 
داخلهو خارجه و م ارزه  ر ضتتد مواد مخدر می رستتندو در 

شده رخصتی های کنونیو در دخرین اخ ار سرچولو  فته 
او پرخاش می کند و  استتتتتتت که  ه ولی نسمت اش در منز 

 ه  حث اصتتتلیت و خ ادت ستتت ویان  یر کرده  ماهراً ماجرا
  ود. 

خیلی تادیر  یار استتتتتتتت. « د د ه»در پایین جلد کتابو مید 
در تاریخ حاکمیت کرزیو « ضتتتتتترار احمد عدمانی»کتاب 

       دون شک از منا ع مرم تسریف دست دورد های او شمرده 
می شتتتتتودو اما در وامع دن چه از دن تجر ه می ماندو نه دن 
رنگ ت ل ی مصنوعات  ودو    سایه ی هیوالهایی ست که 
در م و  افراد مسمولیو اما وزیر و رییو شتتتتتتتدهو  ازمانده 
 ان حاکمیت های  حرانی ما را در حضتتتتتتتور و حصتتتتتتتر 

چون فرزندان وزیران کند دولتی کمک  ام اناتدرازمدت 
ای از حاکمیت های افغانستتتتان  وده اندو رشتتتته « د هد » ا 
 ه این ناف  ستتته و از ار انیستتم دنو شتت   مم لت را  ه  را
نو  دن چه در این  ه  ی رفع نمی شود. در وامع نشراتحامله ای مشا ه کنند که همواره در فشار استو اما این پندید
دارندو ف ط یک کار مسمولی  ه مسنی ت لیغات میان تری م اله دورده امو در  ررستتتتتتتی چند  اسدی مستتتتتتتایلی که انوا  

نیستو    از ارایه ی چنین تخلی ات در پی تسمیم فرهنگ هایی اند که پو از تجر یات حاکمیت های س اوی و زمینه 
ای که  دون شک در حصر س اوی سوم  ود )حاکمیت کرزی و موتلفان( ت دیو افراد و کرداری  ه مرور  رسد که 

تسدی  یش از راه اندازی  رنامه های توجیه حاکمیت های کل انیو ر انیو هشتتتت دورو زیاده رویی ها و  شتتتماری از
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حد در امر ملیو می خواهند درز اجتماعی را  ا خالی نگه داشتتتتتتتتن شتتتتتتت ه های ناشتتتتتتتی از  حران ها و جنگ  ه نفع 
شراکت و اضرار افرادو همانند مانونی  واردانی ومایه کنند که دا ت شد در دهه ی دیموکراسی وارداتی کنونیو اصو 

فرهنگ ستتتازی ها از نوعی  -اندکه ا ر تدوام حاکمیت ها در تامین امنیت و مانون محوری چنانی که حاالستتتتو  ماند
که از نشتتترات اضتتتراری می ستتتازندو جامسه ی زشتتتت کارانو دزدان و خاینان افغانستتتتان را در ردیف  ه اصتتتطقا 

دیگری که  دون شتتک در دخر این  ار ک و  ه دریا  لند کرده اندو در شتت ستتت و افتاده  عیاران خراستتانیو در م اطسی
 ی دیگرو  ه نفع مردمانی می کند که ملخ وار هجوم خواهند دورد و در م ا  صاف کاری های حشراتیو مسوولیتی 

 دنان شسوری نمی خورند.  مویی  ر اساو یات خویش خراب اند؛ نمی پییرندو زیرا جانوران
کمی  امی ست تا از زمان رویداد هفت دورو  ه چر  ساله  ی  حران  رسیم. در زمینه ای که  سیار ایدیالوژیک شد 

پاشتتتدو زاده  ان هرخ و مرخ ف ری که در می و وحدت ف ری مردم در  رایش های منافع شتتتخصتتتی و مومی از هم 
ا ر در افت زیان های تسلیم و ناداریو  هرچند ستتا  عمرو در ستتایه ای انحراف ف ری حاکمیت ها  زر  می شتتوندو

می  یارند     حتی  زر  و ش می از عزا   شندو در جراحت های ف ری یک عمر مصی تو  دون شک واردانی 
مست  لی که دور ن اشدو سسی ما  رای ساخت سرم می  رند و محا  است در  از تمام زشتی های جوامع جنگ دیدهکه 

قن  ه مومو ز انو سمت و منط هو اص  سیاسی )افغان( و اص   شری )انسان( را و ساز ممل ت از سیاهی های می
 م دم  شمارد. 
ستتتتتتطور این م ا  شتتتتتتدو دا ت می کند حتی که  اعث ی ا  رانه دی و حرفه یی در شتتتتتتناخت نوعیت دن سا نگرش چند 

ه که ماحصتتلی   یت لیغاتمضتتح ه ی ضتترر ار چنین نشتتراتی )کتاب ضتترار احمد عدمانی( در راه اندازی ا ت ارات 
می شود که در دزادی  ازار دزاد کنونیو ا ر جا افتید تشخیص خوب و  جز  سط دروغ و ریا ندارندو  ازار دیگری 

که ممد  خواسته های مردم در ح ومت شوندو نیازمند دانش و مردی می شود که ا ر ناداری امتصادی ما  ی د افراد
تف یک جس  و جاه  نیز جزو کمک های جامسه ی ی هاپروژه تا مصتتتتارف  روپوز  خواهیم ستتتتاخت ماندو ناچار پ
 جرانی شوند.

ع و مضتتتیهو کوتاه ترین تسریف تماهراتی ستتتت که در حاکمیت کرزیو اما در وامع ماهرنمایی کردند تا در کمیت 
ستانو کو و کسانی را فراموش سله ای از اولین های مدنی و فرهنگی افغان سل ر کنیم که د حجم  زر   ه اصطقا 

 و مرمترین تولید کارخانه«شیر مرغ»سا   یشته رنگ کردند تا اصلیت های سیاه دنان  رع و شود.  ه ف رم  41
  سرامی دمای کرزی و موتلفانش  ود. 

دورده اند؛ از جمله: کوچک ترینو ناچیز ترین و « کمینه»یاددوری: فرهنگ های دریو مسانی مختلفی  رای کلمه ی 
 خورد ترین.
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