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 !  ز؟یبند لوړپر راو لیدفتر ته د عصري موبا
 

 ( طنز)
 
 

له ولس    ې چ  ، یهللا خبر د  وی  یې خو له اصله    کاري،ښ  ړیوطندوست س  اتیله حده ز  سیرئ  ږلري زمو  ې د  یخدا
  ی کو  ید   ېچ ړاو چ  ې مز  ېاتیله بهره پر راغلو مرستو ز  ې او که هس  ی نه د  هړله ز  یې  ونتوبیل  ېنیم  ې سره د پراخ

 .!ي؟یږولس ته رس یېبرخه  هڅ وی ېشون ېاو پات
 

کچه   ه ړاو په لو ژنيیوپ  یې عادي خلک  ې چ ،ینه د  رڅیپه  سانوید نورو خصوصي سکتورونو د رئ ایب سیرئ ږزمو
په زور    ولټ  یې  ېچارواکي پور  يړپو  ټیټد دولت تر    ایب  ېولیله ولسمشره ران  ېد خلکو شناخت نه وي ورسره؛ بلک 

 .ژنيیپ ړبشپ ریاو ز
 

  یې   ېک  ۍتالش  ړۍشوم، نو دفتر ته د تلو پر مهال په لوم  مارلګپه دنده و  ېشرکت ک  ېپه د  یزه نو  ېوخت چ  هغه
 انویش ولډ  ېدفتر ته دد ېچ ل،یوو یېاو راته  لړرانه ستانه ک یې لیاو کامره او عصري مبا لړخالي ک بونهیزما ج

 .را اخلم   هیاځ  ېله همد  رتهیب یېبه    ایب  دلمیرخصت  هالم  ریګ کله مازد  ېشول، چ  لیخو راته وو  ،ید  زیپر داخلولو بند
 
  دونه یږاو کامرو پر ل لونویدفتر ته د عصري مبا  ېول  ېچ  ،ېولړراوال  ېتنښ پو  ېلیالبیذهن ته ب  ځهره ور  ېکار م  ېد

شمالونو نوي    ۍموکراسډیاوس د   ې امله وي، چ  ېشي دا له د  یدایک  ېچ  ،ړدا فکر وک  ې. کله به م؟ید  یدلګیل  زیبند
مشرانو    ویپخوان  ویرډید جهاد    یېله امله    ېچ  ،ړیک  ادی  هوخت ورپ  کتوبټی موکراډیافغانانو ته د    اريښنوي افغانان  

امله به عمومي   ېدي؛ نو له همد  يړک  ډېته رالن  ېشتی لو  ې وی  شتویله دوه لو  یې  ایاو    ليیخر  خهیله ب  ای  ېرږی  ېخپل
  ې عمر لروونکي کسان په دفتر ک  نيځاو د من  وانانځسوزولي    ۍمست  ۍموکراسډی  ېد نو   ېچ   ي،یږارډ  ېپه د  سیرئ
او   ستلوید اخ  ورونوځان   اريګادی  وګډد   ېک  لیپه مبا  ای ب  کهړیاو دا ا  ويځتار وغ ېنیسره د م  ېهمکار  ېکوم  ېخپلله  

  ې له دفتره د باند  ایب  هړمه ک  یاو دا مواد خدا  يیږد ثبت تر حده ورس  انوګویډید اظهار پر مهال د و  ېنیبل ته د م  وی
 .يیږبدنام سیاو د هغه رئ استیووزي، نو حتما دا با شرافته ر

 
  ولډ  ېاو د دد  ېغلیپ  ټې چ  ېکوم  ارښد کابل    ېشوي وي، چ  هیښپ  وهی  ېشي همداس  ی دایک  ېچ  ،ړفکر وک  ېبه م  ایب

بازار او حتا    ېانګویډیو  ایيځوی  وړوي او د دوا  ړیک   یکوم خراب  وانځ  يږت  یالهو شو  ېک  نهی په م  وټغلو یپ  ستهیاښ
 .ته وتلي وي یټرنټان
 

 ؛ ېشو  ړېراوال  ېبه په ذهن ک  ېتنښ پو  ېنور  ېاو نور  یقناعت نه شو ورکوال  انتهځوخت    ینيځهم    ېبه م  ېپه د  خو
  ې دفتر ک  ې په د ېمخک  ولوټتر  ې ، چ  خهڅاو له خپل همکار الل مرجان  که ډد صبر کاسه  ېم ځور وهی ې چ ،ېتر د

دنده   دد   یشو  مارل ګپه  ا  ېمبهم  ېؤ  په  په   لونویدفتر ته د عصري مبا  سیرئ  ې ول  ېچ  ه،ړوک  تنهښپو  ه ړموضوع 
 :لیموسکا وروسته راته وو ډې . هغه له لن؟ی د یولګ ل زیکلک بند دولویږرال
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 ېله مخک   ېده تشناب ته د تلو لپاره مخک   لهی: )ه  ېچ  کلي،یل  یېپر مخ    ېنو د درواز  ،ېو  یته تشناب ته تلل  ېریچ  که
 .شئ!( ېاو منتظر پات سئینوبت ون

به   ېضرورت رفع کولو او د باند ېکس به په تشناب ک وی ې شول، چ ادیسره هغه وختونه را په  ې خبر ېهغه له د  د
په دفتر    ېال دا وه، چ   یې  ې پور  هړوو او په ز  ېمنتظر پات  ولډورته په وارخطا    ېکسانو پور  تویښلوڅتر    خه څله شلو  

 .ؤ یشو ړتشناب جو ویهمدا  ېوازی  رهسوو کارکوونکو لپا ویدر ېد ږلخوا د ن ېاو شپ ځېد ور ېک
 
له تشناب   یې  لونوید عصري کامره داره مبا  ېچ  تل،ښوپو  خهڅله خپل همکار الل مرجان    ایب  ېفکره وروسته م  ېد   له

 :وړراک وابځ په خندا  یېتندي  نیآباد وي په ور یې ې خو کور د ه؟،څسره 
 
او    یسخت په عذاب شو  ېاو چ  ید  ړوال  یرډد ضرورت رفع کولو لپاره    ېد تشناب په مخ ک  وکڅکوم    ځور  وهی

او د تشناب پر دروازه   یستلیرا ا لیمبا یعصري کامره لروونک  به یله ج یې  یاځپر   ی اځنو  ، ېدلیخبره خطر ته رس
  خهڅد خپل خطر حالت د حل کولو    ېچ  ،ینو هماغه د  ای. ب یستیاخ  ورځان  و ی  یې  ې او درواز  ېجمل  ېشو  کلید ل

 یاځ  ویسره    ورونهځان  ېک یل  ېدږاو منتظرو کسانو د او  ېجمل  ې لپاره د درواز  ولوړ د س  ېعقد  ېد خپل  یېوروسته  
د خلکو لپاره    ېد  سیرئ  ې دي، چ  کليیل  یېدي او ورسره    ي ړپورته ک  ېبدل نوم له مخ  وید    یې بوک ته    سیاو ف  يړک
د خپل دفتر د عمومي تشناب مخ   ېد   ړۍلوم  ولوټتر    ېبلک   وي؛ړنه جو  ونهیاځ  يګټولټ  راو نو  کونهینی، کل  يځوونښ

 .کسانو غم وخوري ونوګلس وړته په نوبت وال
او کچاالنو وهلي   جوی ور  وړیغو  ېد دفتر وچو او ب  ېدومره وخندل، چ  ېسره م  دوی په اور  ېخبر  ېالل مرجان د  د

ژر    ېهم د الل مرجان کور ودان وي چ  ې د  ایخو ب  ، ېحاله و  ېتر ساعتونو ساعتونو ب  ېم  ېاو کولم  يډوډمعده ، ب
په ذهن    ېم  ادونهیاو کارونو    وڅس د هغو هید عمومي رئ  ږپه سد شوم، نو زمو  ېاو چ  تلښرا ته جوس را وغو  یې
به    سویمرستو پر پ   ویشو  ولوټافغانانو لخوا افغانستان لپاره د را  شتوید م   ېک  وادونویه وی په بهرن  ېراتازه شول، چ  ېک

 .تر سره کول یې
 

او روغتونونو    یوځوونښپه نومونو د    وړد غ  ۍکورن  ېپه خپل نامه او د خپل  سویمرستو پر پ  ېد همد  سیرئ  ږزمو
  ان ځخپل    ې لپاره، چ  ېاو دد   هړوک  انه یړم  ېوهللا پالني خو داس  ې چ  ،ېودلښ  ېک  ویپه رسن  یېبه    ایاو ب  ېولړجو  ۍودان

تشناب   ویکارکوونکو لپاره  نهیاو نار نهښځیتنو  ونوګ د سل یې ېشرکت ک ولټنو په  یي؛ ښته ژمن و وګټولس او ملي 
وو   نهیهغو نار   ویوخت انتظار شو  رډید    ېبه د  ایوه، نو ب  ېتشناب ته ننوت  نهښځیکله به کومه    ې ؤ او چ  ړیک  ړجو
او د ننه به په تشناب   ی لیو  ینه شوا  هڅ  یېبه    ېپه خول  ،ېپورته کول  کتهښ  یېبه    ښېپ  ېخپل  ېچ  دو،یوسوز  هړز  ېباند

او کمر بندونو په   ویپتلونونو او کال  وګ ، تن  کرونویتر دوو ساعتونو وخت د خپلو ن  ایب  خه څ  مین  وی  وښځ  ې د  ېوازی  ېک
 .راوهیسمولو ت

 
به په غوسه   ېاو د راوتلو په وخت ک دوینه سوز هړوو ز نهیاو نار نهښځی منتظرو  کرښل کرښپر ل یېبه  ېد باند خو

کارکوونکو د تشناب دروازه په لغتو   نهښځی ړۍلوم ولوټبه تر   ایب ړوک ډنځ ېقیدق هځپن  نهیخو که به کوم نار ،ېهم و
به    هیړاو ب  یۍپه وارخطا  يړخپل ضرورت رفعه ک  ېچ   ، ېد  ه ل ېوارخطا شو او ب  ېهغه به دننه ال پس  ې وروهله، چ

به    سیعمومي رئ  کهځ.  ړوال  ېؤ راووتو او په خپله مخه به پس  یولین  ټیټله شرمه    یېسر به    ې چ  ،ېحال ک  ېپه داس
  وانان ځوي او که  هړکه زا نهینار ول ټ ېکولو، چ ارګ ن ټی ر ډی کيټ ېپه د  ځور ړۍپه لوم ۍد هر کارکوونکي د مقرر

ته سپکه  وړیلخوا س و ښځاو که د  يړورک توبړیلوم تښاصل ته په درن ۍموکراسډیته د  وښځ هر وخت  ېچ دیا؛ ب
  ګد مر  ېمحکم  ېستر  ېخوله اوسي لکه هغه مجرم، چ  هټپ  ېداس  دیبا  نهی هم نار  ایخبره وشي خو ب  اتهیسپوره ، کمه ز

 دار ته پورته کوي. یېوروسته  ېبیش  وڅسزا ورته اورولي وي او 
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