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 تعبیرونه  هڼتیاره خوبونه او را 
 

 :لیدل سبوکیپه خوب کي ف 
 

ماناوي لري چي    ريډېیار وایي چي په خوب کي فیسبوک لیدل دومره    رمپټاالسرار واالشرار شیخ جورج    کاشف
خوب   یچارواک  ړیپوړوزرات یو لو  ې. که د مالیيړد افغانستان په سیاسي نظام کي تر مشاورینو هم او  ېی  رېشم

  به د نوي   هګچي ولسي جر  یدا د  ېی  عبیرنو ت  ،ړیاو هغه رد ک  ی( استولټ)ریکویس ېویني چي خپل یوه دوست ته ی
  ېته پروژ  وړغ  کروروښزورورو او    رېیو شم  ګېبه دا وي چي د ولسي جر  هښنو    ي،ړمالي کال بودیجه رد ک

 .يړور باد باد ک  ېبه ی  کيڼب  ګچر  يګ نو وزیر صاحب به صلب صالحیت او لکه جن  ي، ړکه داسي و نه ک  ي،ړورک
 

یا الیک    ټخو هیچا هم کامن  ،ړیک  ټپوس  ېیو وکیل خوب ویني چي د خپل بهرني سفر یو عکس ی  ګېد ولسي جر  که
د د ولسي جر  ،ړیورک  ینه  دا تعبیر لري چي  انتخاباتو    ګېنو  د  ناکام سي، خو که  به  انتخاباتو کي  په راتلونکو 

  ړوکالت کي م  ېسي او ان دا چي په همد  یامکان لري چي بریال  يړوک  يښسره دوستي او خی  ي ړکمیسیون له کوم غ
مرتبه هم په   هړد شهادت لو  ېوکالت کي ی  ېراووزي، نو امکان لري چي په همد  والونوېد  يټسي، خو که له کانکری

 .نصیب سي
 

  ې کوي او په د   ټسره چ  ۍنجل  کلي ښ  ېیو جهادي رهبر یا قوماندان خوب ویني چي د فیسبوک له الري له یو  که
  ی محصول نه د  ناېښلسو کالو د بر   روېد ت  ېچي حکومت ته ی  ی دا د  ېسي، نو تعبیر ی  هړوال  ناېښوخت کي ناببره بر

دنیا کي به په رسنیو   ې نو په د   ي،ړنه ک  وکه داسي    ي،ړبه دا وي چي ژر تر ژره محصول تحویل ک  هښنو    ي،ړورک
 .د جنت حوري له نصیبه ووزي ېکي رسوا سي او په اخرت کي به ی

 

نو دا مانا لري چي د ولسي    لي،ېږورل  ونهټسیخلکو ریکو   ونوګخوب ویني چي په زر  ړید انتخاباتو کمیسیون یو غ  که
ومنل،    ېی  ونهټریکویس   ی. که د هغويړکاندیدان مراجعه ورته وک  ونهګد راتلونکو انتخاباتو پر مهال به زر  ګېجر

بیا   ي، ړبه پیدا ک  الرډنو په ملیونونو    ه،ړکي مرسته وک  وپه درغلی  ېسره ی  یاو له هغو  ودښېښپه ترخه کي ک  ېایمان ی
ودونو   لور څسي چي د    یکوال  ول ډ. دغه  يړک  رېپه کابل کي ت  یاو دوب  ورېښپه پ  یسي لکه تیمورشاه ژم  ینو کوال

 .هم ولري يډفرین رلګ ونهګ لس ګنڅتر 
 

دا    ېلیري کوي، نو تعبیر ی  ونهټد خلکو کامن  خهڅ  يڼوکیله خوب ویني چي له خپلي پا  ینهښځد والیتي شورا یوه    که
هلک   رټیاني بیخي صفر کیلومی  وان، ځ  یله یوه نو  ې به ی  ی اځاو پر    يړبه له کوره وش  هېړم  یچي خپل پخوان  ید

او خورا   ړېک  هړجو  ېی  يډ  یپه نوم آ  ۍخوب ویني چي د نجل  ړی. که د سولي شورا یو نارینه غيړسره واده وک
به نور هم زور واخلي.    هګړاو ج  ینو دا مانا لري چي سوله هسي یو فریب د  لي،ېږورل  ونهټریکویس  وانانوځ  روډې

یار وایي چي که چا په خوب کي د فیسبوک له الري هر استخباراتي   رمپټالشرار شیخ جورج  کاشف االسرار وا
. شیخ  ید  ګچر  یلړاو ت   یچینل استاز  ېمبارک خپله د همد  یچي د  یدا د  ېنو تعبیر ی  ل،کو  لځکنښ   رډېچینل ته  

کوي او هغه هم    لځکنښصاحب فرمایي چي که چا خوب لیده چي په فیسبوک کي یو چا ته    ويډالفساد موالنا هیرامن
ته سره  ېموافق ېخپله یو هاو وسله وال مخالفین ب یانډ اونګورته کوي، نو دا مانا لري چي امریکایان،  لځکنښورته 
او په کور   يړاستعفا وک  ړیغبه دا وي چي د سولي همدا مبارک    هښنسته، نو    تیاړا  څ د سولي شورا ته هی  ي،ېږورس

 .يېږپخواني امتیازات ور رس ولټپه کور کي هم  ي،ړته دوام ورک ټکي پر ارامه خپل چ
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سره مینه  ۍنجل کليښ  ېمبارک له یو یوي او د ړکي مراجعین قطار قطار وال زېیو معین خوب ویني چي په دال که
مشاوره    ۍنجل  غلهېپ  ایستهښیوه    ټپر بنس  ۍساالر  ستهیاښته د    انځژر به    رډېدا ده چي    ېکوي، نو مانا ی  ټناک چ

دا    ېخبري کوي، نو تعبیر ی  یویيډله الري وی  وکسره د فیسب  ۍ . که همدا معین صاحب خوب لیده چي له نجلاکيټو
خوب ویني چي د فیسبوک   سیوي. که یو رئ  ېرګ مشاوره به په بهرنیو سفرونو کي هم ورسره مل  ۍ اللګچي همدا    ید

او په   ګکي هم اناال  ېړۍپ   شتمهیپه یوو  ېفکر ی  ،یسو   ړ زو  رډېچي    یدا د  ېنو تعبیر ی  ،یسو  رېه   نيځ  ړډپاس و
  ټ کي بانکي چیکونه پ  ځواره د مکتوبونو په من  وڅ  وڅ  ېی  رټژوند کولو استعداد نه لري. سکر  دزمانه کي    لټیجیډ

ته   وانانو ځ  ۍوکڅاو خپله    يړپرده ده چي استعفا ورک  ېبس دغه ی  ،ید  يړالسلیک ک ېاو په ده مبارک ی  يښورته ای
 .د پنیر په حرص کي په تلکه بند سي  کږمو وندړژر به لکه  رډې، نو  يړکه داسي و نه ک دي،ېږپر
 

 ې او الیکونه ی  ونهټکامن  ونوګهم په زر  ېاو بیا ی  ړیک  ېی  ټمانا پوس  ې او ب  يټچ  رډې یو قاضي خوب ویني چي    که
چي د   يړپیدا ک الرډمیاشتو کي به د رشوت له الري دومره  وڅکي ده. په راتلونکو  وړپه غو ېی ۍاخیستي، نو خول

پاته وي. که د ملي امنیت یو    کډ  الروډبیا هم له    بهسي خو اخور    ړنو خر به مو  ،ېخره ته ورواچو   ېی  ولډپه    وښو
تروریستي برید   یهیواد نو  يډاونګچي یوه    ی دا د  ېنو تعبیر ی  ،ړې( هک کيډ  ی) آ  ېخوب ویني چي چا ی  سیرئ

او مبتذل عکسونه او    څ اواز واوري. که د پوهنتون یو استاد خوب ویني چي لو  ولډ  ېژر به د د  ر ډېاو    ړیپالن ک
وروسته به په فیسبوک   يځور  وڅبد تعبیر لري. عالمه عشق چي صاحب فرمایي چي    رډېکوي، نو    یکال  انيګیوډوی

کي عشق بازي کوي   ټ منټیپارډسره په    ۍمحصلي نجل  کليښ  ېخپره سي چي له یو  یو ډاستاد داسي وی  يړکي د نومو
شمار   ېار پیار بپی  اریپ  –  ګېرینمي پیار ک  ې: )) بند کمريېږک  دلېکي به د اردو دا سندره هم اور  ډراونګ او په بک 

 .((ګېکرین 
 

چي د پسرلي په راتلو سره به د دولت وسله   یدا د  ېنو تعبیر ی  ،ړیپاک ک ټکامن ېیو والي خوب ویني چي چا ی که
ورتیا له امله د والیت په مرکز   هړاو ز  یرکتیاځمبارک به د خپلي    یونیسي، خو د  ۍولسوال  وليټوال مخالفین د والیت  

  اروالښد خیروخیریت راپورونه ورکوي. که کوم    هړپاته وي او ولسمشر ته به د والیت د امن په ا  ټکي روغ رم
د رشوت او اختالص دوسیه   ېژر به ی  رډېنو دا مانا لري چي    ،ړی( کډخوب ویني چي خپل یوه دوست )انفرین

نو د پخوا په شان به بیرته سپین  ي، ړک يړورغو ېکولم انونوګسي، خو که د قضایي او عدلي ار هړته وال ۍارنوالڅ
نه    وابځمسیجونه استوي، خو هغه    ې. که د ولسمشر یو مشاور خوب ویني چي یو چا ته پرله پسيپاته س  ګچر

  مرک ګنه ویني، خو که په یوه    چي په راتلونکو پاته دریو کالو کي به هم د ولسمشر مخ و  یدا د  ېورکوي، نو تعبیر ی
 .يګټو ېپیس  ريډېبه زر واره  ېنو تر د  ي،ړکي کمیشن کاري شروع ک
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