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 بود  یچه روز ها
 

 داد یرا فحش م   یتنبانش زن اصول  یهمرا  د ی داخل پارلمان کارد را کش   ی روز ها که زل نور   همان 
  . خطا شده باشد  شیها   ری.  فقط که زنج   کرد یم  یها  دن یچه دو 

  بود  یروز ها  چه
از ارگ    دم یرا نکش  یزن کل مردم افغانستان باشم اگر اشرف غن   گفت یکه نفرک م   یروز ها   همان 

  ب ی. من حلقوم رق  ستم یاگر موضوع زور باشد . من داکتر عبدهللا ن  گفت یکه م   ی . همان روز ها
  . شانم یم  یخود را سر چوک  س یرئ کشمیرا م
  بود   یروز ها  چه

شد دفعتا گفت    ری که وز   یهستم وقت   کیاوزب   ستمیمن افغان ن   گفت یم  نج ی ته   ر یکه بش  یروز ها   همان 
  . ماست  ت ی من افغان هستم . ترک مل

  بود   یروز ها  چه
  ی محکم غن  رند ی ها مرا نگ   یاگر خارج   گفت یروز م  ک ی  کشم یدندان م   گفت یروز م   کیعطا    استاد 

که صبر     زد یم   غی چ   امد یاندازم باز که سرش فشار م   ی م  رون یاز ارگ کش کرده ب  کنم یرا ولچک م
 . س است ب ست یفاش ی شده او غن زیما لبر 

  بود   یروز ها  چه
سه فاز خراسان . نغمه    یآن هم برق ها   گرفت یبرق م   یدفعه ا   کیکه پدرام را    یروز ها   همان 
  ی .  هزاران تا طبله چ  خواند یم   هیاز راگ تجز   گرفت یباال م  یآهنگ خراسان را از کرچ ها  یوار

  . گفتند یجا خراسان م  ک یو رقاصه داشت . همه 
  بود   یروز ها  چه

هستند    ی بروند  کوچ  مان یسل   ی به کوه ها  د یفالن ها با  گفتند یم  ی دفعه ا  کی که    ی روز ها  همان 
ساله دارد . کل مردم را مانده بودند ناشناس را نشه کرده    ست یب  خ یفرهنگ ندارند. زبان شان تار

ست  یقسم لغت ها ن  ن یبه پشتو ا   گفت یم  کرد ی اشعار  حافظ را ترجمه م   زد یرا م   ی طبل پارس  شانیبرا
  . گر ید  ست یبود که حال ن  ی طور روز ها ن یکه حافظ گفته خالصه هم 

زنگ    شیبرا   یا   کدفعهیصنف نظام خوانده باشد    کی  نکه یبود که نفر بدون ا   یروز ها   نطوریا
. در    ریخو مفت است بگ  یدگروال  ای . بیکه جنرال شد   ای. ب   یکه مارشال شد   ا یب  گفتند یم  زدند یم

  .. است که فاتح و مفتوح باشند . نه خر چران و گاو چران یرتبه ها از کسان  نی ا که یحال
  روند یدختران مکتب نم  م یجنجال دار ک ی می حد اقل راحت هست  ست ی شکر که ن ست یحال ن خالصه

 ". روند یروز خو م  ک یبروند .    د یکه با
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