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 تأریخ یک ُکل است
  

 که بر آن علیت تأریخی فرمان می راند
 

 

در شهِر مزار شریف نوشته بودم. جهان پیش رفته است  201۴من این یادداشت را دو سال پیش یعنی در پنجم سپتمبر

خود را مجزا از دیگر  کشورتأریخ خوابیده ایم و می خواهیم خود و  دهلیزولی ما در 

 کشورهای جهان مطالعه کنیم.

و معموالً یک حادثه  تأریخی تأریخ یک ُکل است که بر آن علیت تأریخی فرمان می راند 

علل فراوان دارد که در آن علت های داخلی نقش برازنده دارد. جهل و بی سوادی عامل 

دیگران می سازد. من این یادداشت را نوشته بودم تا  نگرفقر و ناداری می شود و ناداری انسان را محتاج و دست 

ن نشان بدهم و بگویم که وقتی ما بی سواد و نادار استیم و نقش تکنالوژی اطالعاتی را در تغییر جهان و شرایط جها

به یاد کنجاره های لذیذ گذشته نشخوار می کنیم و تأریخ را وسیله  افتراق و انشقاِق امروز می سازیم هیچ کس را نمی 

ا ند ولی متوانیم غیر از خود مالمت کنیم. گذشتگان نقش های خوب و بد خود را در تأریخ بازی کرده اند و رفته ا

 گذشته برباد می دهیم. خاطرحال را به 

 نگارگر برمنگهم 201۶سپتمبر ۵

 

** * ** 

به یک دهکدۀ کوچک  جهان را چنان به هم نزدیک و سیاست جهان را تکنالوژی اطالعاتی دنیای امروز اقتصاد و

ا ر کشوِر خود خاطر در انزوا بنشیند و تواند با فراغِ  هیچ ملتی در هیچ گوشۀ جهان نمی بدل کرده است که دیگر

 اردد جود اقتصادیی دیگران بسازد. امروز اقتصاد ملی تنها به نام و فارغ از نفوذ سیاسی و خواهد چنانکه دلش می

 کیسه و ناکردۀ جهان را به مدد زری که در ُرشد بازو دارند ملت های مفلس و زور در کسانی که زر در کیسه و و

 خویشتن هموار می رنجِ سفر بر "جان کری"خود ناگزیر می سازند. اینکه  و دارند به اطاعت ازباز زوری که در

 به ایشان بفهماند که نظم را بر سِر عقل بیاورد و آن گوشۀ جهان بدین گوشه می آید تا رهبراِن سیاسیی ما از کند و

رهنه ب غِم ما پا کند به خاطِر این نیست که از می استقرار نوین اقتصادیی جهان در سراسِر کرۀ خاکی تقاضای امن و

ول پ تشبثات اقتصادی را ُدشوار می سازد و هر جای جهان کاِر سرمایه گذاری و مرج سیاسی در بلکه هرج و بخوابد
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 2از 2

نطقه م افغانستان و کنترول منابع انرژی در اقتصادی و دیگران برای منفعت های سیاسی و و های گزافی که امریکا

 د برباد می رود. ریخته ان
 

 رهبراِن سیاسی سیاسِت ملی ناممکن شده باشد قهرماِن ملی نیز دیگر وجود خارجی ندارد و هنگامیکه اقتصاد ملی و

ها می توانند رهبراِن سیاسی را با  ابر قدرت قدرت جهان وابستگی دارند و  نا پیدا با مراکزِ  با هزاران رشتۀ پیدا و

براین سیاستمداِر ُخبره در کشوری که مانند کشوِر ما اسیِر  خت قدرت فرو اندازند بنایا با زور از ت پول بخرند و

 خوِرد برای فردا حیران می ماند کسی می تواند باشد که موقعیت کشوِر خود اگر امروز را می شکنجۀ افالس است و

 یک تناسب معین در ن بسنجد وامنیت همسایگا صالح و سیاست جهانی، را در رابطه با منفعت مردِم خود، اقتصاد و

ا تشبث های اقتصادی ر رمرج سیاسی که سبِب بالتکلیفی های اقتصادی می شود کا میان همه به وجود بیارد. هرج و

بر هیچ بانکی اعتماد  دوند و آن سو می مأیوس این سو و مردم با پولی که اندوخته اند سر خورده و ُدشوار می سازد و

سته ِچله نش که منتظِر شکارهای چاق و رهسپاِر کشورهای دیگر و را برمیدارند بدترین حاالت پوِل خود در نمی کنند.

خانه های گران قیمت راکد می سازند که  منزل ها و بلند را با در بهترین حالت سرمایه های خود اند می شوند. و

 ی تهدید می نماید. به ویران جویاِن سیاسی آنچه را آباد کرده اند خطِر برخورد ماجرا

 

 به استعدادهای خالق و حاِل پرواز است. این کشور فضای افغانستان در همین اکنون جغد شوم برخوردهای قومی در

  اقتصاد جهانی خریدار ندارد.  تقسیم قدرت بر اساس قوم، مذهب و زبان در بازاِر سیاست و مبتکر ضرورت دارد و
 

تان نفاِق ماست. افغانس چه غیر همسایه در تشتت و م که خیِر دیگران چه همسایه وما یک حقیقت را نباید از یاد ببری

تواند آن ُکل را تمثیل کند. آنکه حکومت  یک بخِش این اجزاء نمی یک ُکل است که اقواِم مختلف اجزای آن است و

حکومت را به دست فرزند بی استعداد هم بدهید  ماشینِ  مهارت داشته باشد. شما اگر کفایت و می کند باید صالحیت و

شعاری که تا امروز بر جامعۀ تان حکومت کرده است یعنی اینکه مجرم آنست که غریب  برای تان خرابش می کند. 

 را باهم دارد.  دو یا هر اهل کار آن است که پول، واسطه و بیچاره است و و

جامعه مسلط  تا این بال بر می کند وهم غروِر رشوت دهنده را ورد رشوت پدیده ای است که هم غرور گیرنده را خُ 

پالیسی است که اهمیت دارد ولی جا به جا  است چشم بهبودی از هیچ تغییر نمی توان داشت زیرا تغییر سیاست و

 کردن همان دانه های کهنۀ شطرنج تا شیوۀ بازی فرق نکند هیچ دردی را دوا نمی کند. 

ی پاک از ناپاک أجای پیدا کردن برای مهره های کهنه است. جدا کردِن ر د که جدال بر سرحاالت حکایت از آن دار

اهمیت ندارد اگر می توانید با عملیۀ متروک عدالت انتقالی عناصر پاک را از ناپاک جدا کنید که اصِل کار همین 

 نگارگر شهِر مزار شریف 1393سنبلۀ  14مطابق  2014سپتمبر  5است. وهللا اعلم بالصواب 

 

 

 
 

 


