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  م٢٠٠٨ جنوري ٣١                    محب
  
  

  اوه دېرش جيبونه
  

  !خير دئ که زه کوم وکيل يا قوماندان نه ېمـــ 

  !خير دئ چې کوم وزير يا ٍان جې او واال نه ېمـــ 

  !اخر انسان خو ېم، د دې خاورې يو مامور خو ېمـــ 
  

وړې له خولې نه يې د جامو د رخت  ردوهلې مامور عبداهللا په داسې حال کې چې د ک يده، خپلې  ه را ن يوه 

ې او د کورت و ليرې ک ومبلې) کرت( عينکې له ستر   .د کي اړخ په پاسني جيب کې يې د قلمونو د کتار تر شا و

ه راپرانيزي ن يلو  ه راته ووايي او د خپلو ناخوالو او  تل چې يو  خو . له ما سره د مخامخ کيدو پر مهال يې غو

ونکي س ن ه چې  ه«وزير پر ما د  يدرن ونکي کوم خپلوان يا » !راتير شه! را ن ، نو پوه شو چې زه د  غ وک

يدو کې مې دومره ترې واوريدل  يدو بن ه، خو په بن يلې او شکايت بخ تيره ک که يې پر خپلې  ری ېم، نو  مل

  : چې

  !دا خو زما د نيمې مياشتې تنخوا دهـــ 
  

سته د لوي اخترپه درشل کې خپل هيواد ته ستون شوی وم، نو د خپل پخواني زه چې له ډيرو کلونو مساپرۍ ورو

ري سيد کاره ک مل   . وزير د ليدو په نيت مې د هغه دوکان ته هم سرور

م د مامور عبداهللا له نوم او دندې نه هم پخپله سيد وزير په وينا، مامور عبداهللا يې پخوانی بيپار  د سيد. وزير خبر ک

و ک يدئ او له  ن ولې کورن جامې پر همده  اديو له پاره د خپلې  ه . لونو راهيسې د اخترونو او نورو  رن خو 

لو بيه هم ورسره لوړه شوې ده ن   ...چې په دې وروستيو وختونو کې د هر شي بيه ډيره ختلې، نو د جامو 

ه چې پوهيده چې زه په  رن کاريده، او  افغانستان کې د پاتې کيدو واال نه سيدوزير چې زما پر ليدلو ډير خوشاله 

دې شو او را ته دې کا   :  ېم، نو ورو مې غوږ ته ران

ودره وروره ه شوی) ج(په دې وروستيو کلونو کې زموږ کاروبار د خدای ! ـــ  موږ بيپاران اوس ز. په فضل ډير 

ن ماموران نه دي و» جامې«هو، اوس موږ چارواکو او وکيالنو ته . لکه د دغه عبداهللا په شان هسې سپ . ن

ې اوس ٍان جې او واال او قوماندان صيبان زموږ بيپاران دي او دوی له موږ سره په بيو کې چنې منې نه ! پوهي

  . وهي
  

ې خبرې نه به دې هم خبر ک     !خو لوز به را سره کوې چې هيچا ته به يې نه وايې. مله يوې نوې او پ

ی خو ماهر درزي دئ او لکه چې غواړي پخپلې خبرې .  سيدوزير د يوې شيبې له پاره غلی شو ما فکر وک چې س

ي   .   ينده تيره ک
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ی چې سيدوزير له السه ونيوم او د پردې شا ته يې بوتلم کل نه و بشپ ک   .خو ما ال خپل شک او ا

ه خياط هم وې! ودرهـــ  يوال يې او زه دې پيژنم چې ډير تک هلته په خارج کې، په . ته خو زما د اته ديرشو کلونو ان

و مياشتو کې به له خاورو  ه کوې چې پروت يې؟ راشه دلته به يو دوکان درته ونيسم او په  پرديو وطنونو کې 

  ! راپورته شې

ر دې په! سيدوزيرهـــ  ه. هخبرو پسې مه  دلته خوشاله لري او ) ج(تاسې دې خدای . زموږ له رات نه الس ومين

  !اصلي خبره کوه. موږ هلته

ې تل دې چې يوه مهمه خبره را ته وک ې. غو ان تير ک   !اوس لکه چې غواړې په دغو اوتو بوتو هسې 

ان تيرولو کې نه، بلکې په پيرزويينه کې ده! ودره ورورهـــ  وم، زموږ کاروبار له. نه، خبره په  ه پ  تا نه به يې 

ه شوی و کلونو کې اوس ډير  و ـ شپ ه. په دې وروستيو پين . ما خو مخکې د خپلو نويو بيپارانو خبره درته وک

و او هغه هم اوه ديرش جيبونه ن ې چې اوس موږ هغوی ته جامې نه، بلکې جيبونه ورته     !پوهي

  

  پای

  

 


