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 !سابقه یب واقعات
 

را  سابقه یب نیسابقه است. ا یدهد ب یُرخ م نجایروزها در نیو حوادث که در عیوقا یاریبس م،یدار یکشور عجب
 یامروز یاهکهنه شده و در رسانه  یعنی« سابقه!» یلیسابقه خ یکلمهٔ ب دی. شاندیگو یم «نهیشیپ یب»رسانه ها  یبعض
 :. بطور نمونهدهیگرد ندگانیو ورد زبان گو افتهیرواج  نهیشیپ یکلمهٔ ب نیهم

و  ایح با اریهمه سربازان و افسران، اما مانند عروس ها بس ریوز یعنیدفاع مقرر شده بود  ریوز کی را  یاخ -

 یکرد. ا یشد، خانه خراب چشم بسته حکومت م یمبارکش از شرم باز نم یبود که شب و روز چشمها نیبا تمک
را باز و  شیمردانه وار چشمها برود،است نصف مملکت از دست  کیپلو نزد الیکه در عالم خ دیآخر فهم ریوز

م در ههم معجزه و  ن،یا یهردو ،یامروز یخور شیخو نهٔ یکاب نیآنهم در ریوز کی یکرد. استعفا شیرا پ شیاستعفا
 .سابقه است یمملکت خدا داد ما ب خیتآر

ا در ر گرید یقوماندان فرسوده و تقاعد کی یدشمنان که مانند مکروب در همه جا پراگنده استند، َخو بردگ -

نجا آ نیتن منسوب 200از  شیشدند و ب یبلخ با توپ و تفنگ داخل قشلهٔ عسکر تیدانسته در وال متیروز روشن غن
ر چند سال دحملهٔ دشمنان  نیرا داغدار ساختند. ا اآنه یخانواده ها یعنی گریو هزاران انسان د نیرا بخون شان رنگ

 .سابقه خوانده شد یب ،یقشلهٔ نظام کی یباال ریاخ
ر نف ۵00شفاخانه در کابل حمله کردند و حدود  کی یرحم باال یب یواقعه دشمنان لعنت نیاز شیماه پ کی -

بود  یانسان ریو غ انهیحرکت نه تنها وحش نیو پهره دار و افسر را کشتند. ا یزخم واز،ینرس، پا ض،یداکتر، مر
  .خوانده شد زیسابقه ن یها، ب ویو راد ونهایزیبلکه در تلو

اوراق  انیمسجد در لوگر در م کیسابقه بود، در  یشد، آنهم ب یباقرالعلوم هم انتحار در مسجد شتریاز او پ -

 نیکه کردند او خادم و همه را تکه ت یرا جابجا کردند و مال و منبر و نمازگذار و چل یالشان مواد انفجار میقرآن عظ
دام مفت خور که هر ک اهیس شیو ر دیسف شیچند نفر ر یعنیکشور  یعلما یمسجد از نظر شورا کیانفجار در داخل 

 .سابقه خوانده شد یَگرگ زده، ب یکاریشانه از ب
 کی قیکه از طر یمردم انیدر م یخود کفان نیدر دهمزنگ کابل خود را کفاندند، ا انیهره چمظا انیدر م -

 .سابقه بود یبودند، هم ب یخواهان حق و حقوق یحرکت مدن
 تیمنا ،یدود اهیس یها نکیو ع هټک هټک یسپورت یکه هرکدام  شان با اندامها یمل تیدر داخل قرارگاه امن  -

 نیبمنسو ینیب شیدر پ یمل تیامن« ده استیر»حمله شد، و در قرارگاه  رندیگ یاشخاص برجسته و سرکرده ها را م
 مالومدار هر انداختند، نینفر کشتند و به زم یقربان هٔ جاها و واقعات مانند بر نیهم حمله کردند. در هر سه ا یتیامن

  .سابقه بود دگه یسه مورد فوق هم در نوع خود، ب

 یوهاریچشم ن یرو شیو ... حمله کردند، خود را ترقاندند و در پ سیپول یدر اکادم ،ییکایدر پوهنتون امر -

 ه،یترب یب و میتعل یادب و ب یب ناک،یبو ن،یسه شبش آدم نما، چرک کهیرا انجام دادند طور یانسان کش اتیعمل یتیامن
سابقه  یا، بدر رسانه ه عیوقا نیکشتند. همهٔ ا فه،یوظ انجام نیو تفنگدار را ح دهید میپوش تعل فورمیونیده ها نفر 
 .خوانده شدند

 یبورافغانستان، جم قیال یهمو چپن پوش چشمک باز، مدار: «چیقاغس پ»سابقهٔ  یموضوع جالبتر و کامال  ب -

کرد  اش عاق یپدر دادیسابقه! طالب ها را از حق و حقوق جا یب یسخنران کیماهر پاکستان و برادر طالب ها، در 
  .ستندیبرادرم ن گهیو گفت: که طالب ها د

ها هم نشان داده شد و  ونیزیسابقه است و در تلو یب تیبشر خیدر تار ن،یخوان یواقعه را که حاال م نیاما ا -

ها( که همهٔ شان به پول  یاکیها و تر یها، چرس یمعتادان به مواد مخدره)پودر یسابقه گفته شد: در شهر پلخمر یب
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با هموطنان شان سوخت  یشان در آتش همدرد یشان محتاج هستند، دل ها ازینان صبح و شام و خرج مواد مورد ن
انجام دادند.  میو ختم قران کر راتیخ نیشاه یدر قول اردو دانیشه یلهذا باهم مشوره کردند، پول انداختند و برا

و قوماندان منطقه هر  یعلما، وال یسابقه است. شورا یب ایاقدام نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دن نیبدون شک ا
 !نکردند یو خود کش انداختهیشان ن یبگردن ها سمانیشان در همان روز ر سه

 نیگتر: بزروستیهم به وقوع پ یگریسابقهٔ د یحادثهٔ ب ،یو آدمکش یزیخونر ات،یجنا قدریا یدر پهلو یحال  -

صاحب جمهور  سیسر رئ اهیمردم، از طرف س کیپاش، راکت پران، نام بد و دشمن درجه  زابیآدمکش، جاسوس، ت
 .وطن آمد گرفته بهمورد عفو و نوازش قرار  یعبدالغن

 نیتوه د،یدر شهر رس شیپا کهیکه آمد بال ده پسش. به مجرد یلیو به هر دل قیدر وطن خو آمد، به هر طر یحال
و  یجانوران وحش ییحجاب خانمها، رها دنیپوش ونها،یزیرسانه ها بخصوص تلو یکردن و انتقاد ها در مورد آزاد

  .سابقه یاش ب همهو... شروع شد.  یآدمکش از زندانها، اصالح حکومت و قانون اساس

او هم  رایزفضلو انداخت.  ادیگرفته، مره ب یمردم جا نیگرگ که در لباس روباه دوباره در ب نیا یجایب یادعاها نیا
  :نقراریسابقه بود. از یب یخیسابقه را مرتکب شده بود که ب یواقعهٔ ب کیقسم  نیهم

 ریپن»ا برنج برده و شبها بالشت بغل کرده بود، باالخره بختش باز شد و  یزن یفضلو که سالها از درد ب ندیگو یم
 با هر سخن و د،یو اندازه نوش حدیخورد و ب ادیاز بسکه ز یکرد. در شب عروس یدختر الال صدرو عاروس« گل

نترولش موجب شد که کم کم ک اریاخت یب یخنده ها و. شکم پر دیخند اریاخت یقهقه زد و ب قانشیمزاق دوستان و رف
دشکل ببه آواز ناخراش و  یباد خجالت کیشد، سرزد. در جمع دوستان  ینم دیکه با یرا از دست بدهد و ناگاه کار

 کیاش  یاز نزدش خارج شد که همه را از خنده گرده کفک ساخت. فضلو که نزد خورد و کالن آنهم در شب عروس
اخت گوشه خود را پنهان س کیو در  ختیداشت، گر تیموقع یلیکه در کنج حو لهیشده بود، دوان دوان به طو سهیپ

  :کرد که یارخدا ز شیبا حالت زار دستها را باال و پ

ه واقع نیتا که ا نمیرا نب ایمردم دن یببر که رو قیمره مانند اصحاب کهف صد سال به خواب عم ایخدا  -

   !خود ادامه بدهم یفراموش مردم شوه و دوباره با آبرو وعزت به زندگ

 .فضلو قبول شد یسابقه اتفاق افتاد و دعا یواقعهٔ ب کی تصادفا  
 دایواسکتش پ بیرا از ج سكه یكو  دیرا پال شیها بیشد گرسنه بود، ج داریب خواب ازکه فضلو   سال ازصد بعد 

عجب طرف تسکه با  دنی. نانوا با ددینما یدانه نان گرم بخرد و رفع گرسنگ کیکه  ییکرد دوان دوان رفت دکان نانوا
 :دیپرس دهیفضلو د

 است؟ کگوزو یفضلو زماناز  نیخو ع یا ؟یره از کجا کرد سكه ایناو برادر   -

 .دارند ادیکه مردم هنوز هم آن واقعهٔ شرم آور را ب دید رایآب و عرق شد ز ریز فضلو
 
 یو بعض هاابانیدرنده از کوه ها و ب یافتد. گرگ ها یاتفاق م یگرید یپ یکیسابقه  یب عیدر وطن ما وقا بیترت نیبد
طا خناچل را که در گذشته ها، در زمان  یآورند و سکه ها یکرده به شهر رو م رونیها سر ب لهیاز طو واناتیح

 .بقبوالنند و بچالنند مردم یخواهند تا باال یخوردن باد شان مورد استفاده بود، م
خواب صد  کی یبرا اینو استفاده کنند و  یاز سکه ها دیبا ایاما حاال آن سکه ها از چلش افتاده، فضلو و فضلو ها،  

  .خداوند بلند کنند شیشانرا پ یباز دستها گر،یسالهٔ د

 شان خطا خورده بود، هنوز از خاطرهٔ مردم نرفته! شیکه در گذشته از پ یباد
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