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 روزی تیره تر از شب تار

 طـــــنز جدِّی

ی شوم تاریخی باز و باز و هرسال به سراغ مردم دردمند افغانستان چه مشالفت است، که روزها

دسمبر، یکی ازین تیره روزهای تاریخی  72روز . عزیز ما و بلکه عزیزتر از جان ما می آیند

!!! ماست، و اگر از انصاف نگذریم، جفِت تیره ترین و سیاهترین و تارترین روز در تاریخ ما

ت متالطم ما این روز طاق و یگانه نیست، بلکه یکی از یک زیرا در تاریخ ُمعاصر، ولی سخ

که سرماشۀ ،؛ دو روزی"هفت و شش"جفت است، جفت
1
ا و خانه خرابیها بوده تمام بدبختیه 

ما را وطن و مردم تیها و خانه خرابیهائی که تا به امروزه روز ادامه دارند و دامن است، بدبخ

است، و مراد از  "هفت"کدام  "هفت"میداند، که مراد از خوانندۀ گرامی حتماً . ایالکردنی نیستند

 !!!"شش"کدام " شش"

، نظیر ندارند، "نجس بودن"نجاست؛ یعنی در این که این دو روز از نگاه شومی و نحوست و 

ا یک روز دیگر را میشناسم و نشان من ام  . شاید هیچ افغانی شک و شبهه و تردیدی نداشته باشد

خوانندۀ ارجمند را شاید خنده . منحوستر و نجستر ازین دو روز است هم میدهم، که شومتر و

مگر آیا واقعاً میشود، روزی را در این . بگیرد، که قلم من دیوانگی میکند و یا که هذیان مینویسد

خود، و بلکه در سراسر تاریخ سرزمین عزیز خود سراغ کرد، که نحستر و چار دهه از تاریخ 

 نجستر و شومتر ازین دو روز باشد؟؟؟
                                                 

1
 است "سرمنشأ"تلفظ عامیانۀ کابلی از ترکیب  "سرماشه"ــ  
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 "هفت و شش"ازین و نجستر من چنین روزی را سراغ دارم، که واقعاً شومتر و بدتر و نحستر 

یرم، را نام بگ "هشت"و یا  "پنج"کسی فکر نکند، که حاال باز یک روز مشخصی مانند  .است

د من این روز را که نام ندار!!! رااند، و یا کدام روز خاص دیگری  "هفت و شش"که پهلوفایل 

صه که واقعاً چنین خصوصیت و مشخ   و به حساب عددی هم در نمی آید، برایتان نشان میدهم،

 !!!ی را داردا

دو روز، روزی ازین ... از نگاه قلم دیوانۀ من، بدتر و شومتر و زشتتر و نجستر و نحستر و 

استه واگر خداناخ. ی وجودی داشته اند"هفت و شش"، که مردم ما فراموش کنند، که خواهد بود

روزی برسد، که حافظۀ جمعی مردم و وجدان جامعۀ ما این دو روز را فراموش کرده و باالیش 

اهد زشتترین روز در سراسر تاریخ پر نشیب و فراز ما خومطلقاً خاک پاش بدهند، همان روز، 

 !!!!!!!بود

از ختم جنگ عمومی اول حدوداً یک صد سال میگذرد و از جنگ عمومی دوم، حدوداً هفتاد 

مردم جفادیدۀ جهان و خصوصاً مردم جفادیدۀ اروپا و باالخص مردم المان هرگز این  ولیسال، 

رویدادهای تاریخی را فراموش نکرده اند و با تذکر مداوم و همیشگی این دو، اذهان نسلهای 

شدار میدهند، که از آفتزا و نکبتبار  میگردانند و هُ را متوجِه این رویدادهای  و آیندگانجوان 

 .تکرار چنین روزها و رویدادها جلوگیری کنند

 مگذارید که شومترین روز تاریخ ما برسد؛          

 !!!! یعنی روزی که روزهای فاجعه بار تاریخی خود را فراموش کنیم          

 


