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 .ما ویل انډیواله! ایله بیله چې نن خوشاله ښکارې
 .لکه تږی مار، ژبه یې را وویسته او پر سپیرو شونډو یې راښکله

  .کړې، ته وګوره که څه دې رابود کړلویل یې: باور دې وشه چې غرمنۍ مې نه ده 
په نه زړه د ډوډیو ټوکرۍ ته ودریدم، دسترخوان مې پورته کړ، بس لکه د تښتیدلو جنګ ساالرانو کور، خالي وو. 

را وامې خیسته، چې څنګه یې پرې سترګې ونښتې، لکه ماشوم ته چې ټکنده غرمه کې   .فقط د ډوډۍ یوه ژۍ پاتې وه
 .یې په خوله ننویستهایسکریم ورکړې، راسا 

 .له جیبه یې کلوله کاغذ راوویست
 .ما ویل: دست خوش ، دست خوش! لکه چې د بانک چک دی

  !په کړس کړس یې وخندل، ویل یې : مال او دومره طالع
 .ما ویل خدای دې خوار نه کا، دا متل نور منسوخ بوله
 .انۍ پرې لیکل شوې وېافغ ۲۵۰۰کاغذ یې را وړاندې کړ، د برق بیل و. د تادیې لپاره 

 له درېیوو ګروپونو او یوه پکي پرته نور هیڅ نه کاروم، خو مصرف ته دې پام دی؟  :ویل یې ګوره
 ما ویل: نو خوشاله ولې یې؟ 

 .ویل یې: که خدای کول دا به اخري لوړ بیل وي
 ما ویل: هغه څنګه؟

 ویل یې: هغه ډایناسوران درته یاد شي؟ 
 .الړم. ما ویل: ډایناسوران خو د کابل ژوبڼ کې هم نشته، نسل یې ختم دی غلی شوم، چورت کې 

وې: ساده ګله، د جمهوریت ډایناسوران یادووم. هغه چې د پیسو او موټرو به یې حساب نه کیده؛ خو د بریښنا بیل، د  
 .تحویلولو وخت کې به یې لکه مسلکي سوالګر سترګې ټیټې نیولې وې

 تا د بیل له راټیټیدو سره څه رابطه لري؟  ما ویل: نو د هغوی فرار س
غوسه شو: های، های چې تا به کله خدای هوښیاروي. خو بریښنا شرکت د همدې بې خیره زورورو د مصارفو  
 قصور له غریبو ښاریانو ویسته کنه. ته وا شرکت له خپلې خزانې ورکولې؟ ته وا صادراتي هیواد ورته معاف کولې؟ 

 .دوه قبرونه د بریښنا پوروړي ووهېر دې شول؟ آن د کابل 
 .ما ویل تبلیغ مکوه، په مزارونو ډیوې بلیږي او هغه هم د خلکو له خوا
 ... ویل یې: خدای دې خوار نه کا هغه خو د رسیده خلکو زیارتونه وي دا

 ما ویل: نو دا رسیده خلک نه ول؟ 
 .پر خوله یې الس کیښود: نور مې مه غږوه

 .له دې بیل ټیټ راشي نو امارت کې خو مو دا ګټه وکړهما ویل: که رښتیا هم پس 
ویل یې: الحمد هلل، خدای دې اوس ټولو برخو کې وطن او ولس ته په خیر کړي.چې د دې خوږو په خوند پوه شوو. 

 .اوس خو بیکارۍ او فقر د ذایقې حس را فلج کړی
 ما ویل: خدای مهربانه دی 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .ویل یې: بې شکه
 .ست او پورته شو. ما ویل: د کور په ځای نیغ البراتوار ته الړ شهد اوږې دسمال یې را واخی

 ویل یې: ولې؟ 
 .ما ویل: تا ویل چې د ذایقې حس دې فلج دی، هسې نه کرونا اوسې او موږ هم ولړې

په جدي انداز یې ویل: ډارنه، موږ چې درې ځبر ځواکونه مات کړل، کرونا یې ال چیشی وي، هغه مو هم نرغوندې  
 .ماته کړه

  .ګړز شو، دروازه یې پورې کړه او الړه
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