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 مـرکـه  سـره عبدهللا ډاکترعبدهللا لـه
 

 ( طنز سیاسي)
 
 
 .راکړ وخت دمرکې مو ماته چې منـنه ډاکترصاحب  ـ خبلایر     
          
   یو،درسنیوهم  ناست  ټغر   په  ویر  د  جمهوریت  شوي  مونږدشهید   چې  کې  وخت  یو  ،پداسې  تاسو  له  منـنه  ـ  ډاکتر     
 .وکړه کوو،تاسوزمونږیادونه ژوند کې هویت یوبرزخي په ترمنځ اوامارت یو،اودجمهوریت وتلي یاده له
 .راوپیژنی ځان او وکړی مهرباني که ـ خ     
 .وایي مرجان ګل راته  نازه ډیره له ،خوافغانانعبدهللا  نوم اصلي زمآ ـ ډ      
 شو؟  عبدهللا عبدهللا،ډبل سینګل څنګه ایا  ـ خ     
 ته  میدان وزلوبې دسیاسي مې شوم،اوبیا رالوی  چې ایښی،خوکله راباندې صاحب  والد مې نوم عبدهللا د  ـ ډ      
 ،اوباالخره واهـه و کې رپ دسترګوپه  جم لمګ اومارشال فهیم مارشال لکه مې واټن ورودانګل،اودکلونوکلونو     
 ادا  سجده دوهمه ګۍ اوبنده دشکرانې مې دربارته خدای  نود وهله و ډه ډ مې کرسۍ په بهرنیوچارودوزارت د      
 .عبدهللا ډبل  شوه یې پایله کړ،چې ورپیوند هم عبدهللا بل یو مې کې څنګ په دعبدهللا ترتیب ،اوپدې کړه     
 ورټومبه  پراوږه دوستم د سترنښان مارشالي د تاسو چې ګړۍ هغه وکړه،ایا یادونه دوستم دمارشال  تاسو ـ خ     
 پیداشو؟ درته احساس  ډول څه     
 .احساس اوخوشحالۍ خوښۍ د اوخفګان،اوبل پیداشو.یودخجالتي راته احساس ډوله دوه کې شیبه هغه  په ـ ډ      
 ن  سترنښا دغه د یواځې نه چې ورټومبه اوږه پر چا داسې د نښان الۍدمارش ما  چې پدې احساس خجالتي د      
 وای.خـو  شوي اخستل ترې بیرته ټول باید کتارنښانونه اوټـټرباندې پراوږه،خولۍ دهغه ،بلکه وو نه مستحق     
 ونکوراتل په کړچې برخه راپه  اس غښتلی یوبل خدای لپاره وزلوبې او غوبل سیاسي د چې  وم پدې خوشحاله     
 .ورواچوم ته  دایرې حالل د وزه جمهوریت د ښایي سپرلۍ په دهغه به ټولټاکنوکې     
 کړه؟ مومخه ته اوسیاست پریښود موطبابت ولې ـ خ     
 برابروجامو   موډ  اوپه  فیشني  زه  چې   ده  څرګنده  ټولوخلکوته  دهیوادو  اودسیمې  ولس   تاسو،افغان  چې   څنګه  لکه   ـ   ډ      
 پدې چپنې سپینې دطبابت مرغه بده ژوندوکړم.مګرله یوزووم لکه ترپایه دژوند لرم،اوغواړم مینه لیونۍ سره     
 مـــې  به دریشی برابره موډ اوپه نکتایي کمیس،فیشني ښکلی هرڅومره چې مانا کاوه.پدې مزاحمت کې برخه      
 وه.نــو وړنه دزغملو دپاره زما دا شو،چې ورک فیشن ټول زما به الندې چپنې ترسپینې نودطبابت واغوستله     
 ....سرخي،سپیدې،دریشي د کې مسلک نوی په الحمدوهلل .اواوس کړه مخه مې خواته دسیاست ووچې هماغه     
 .غوړوي پرده هم نیګړتیاو اومعنوي پرفزیکي زما فیشن کیږي،اودغه پوره مې ارمانونه ټول     
 وکړل؟ څه  سره تاسو له طالبانو ـ خ     
 دلیل  پدې یې هـیندارې میزاوقدنما دسینګارلوی زما کې ټوله اوپه راوایستلم،سرخي،سپیده یې سپیدارماڼۍ له ـ ډ      
 کمیس،پرتوګ  یې  کې بدل  وایستل،اوپه راڅخه یې  اوپطلون کړل.کرتۍ ضبط راڅخه  دي حرام ته دانارینه  چې     
 اخته تمرین تړلوپه د پرتوګاښ وهلواو  د ړۍدپګ  اوس راکړې.او تسپې جوړه اویوه پګړۍ واسکټ،څادر،توره     
 .لري کې زړه په راته پیرزوینې څه نورې امارت چې نده یم،اوالڅرګنده     
 نشـوی؟ یوځای سره  جبهې مقاومت د خپلوملګرویعنې شی؟ولې پاتې سره امارت چې ونیو موتصمیم څنګه  ـ خ     
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 درنه  راته پله خودامارت ګړۍ ده.دم درنه یوه کومه  وري،چېګ ته دترازوپلې تل سیاستوال اوچټاق یوزیرک ـ ډ      
 .ښکاري     
 نده؟ وفایي ناځواني،اوبې سره  دجبهې مقاومت د  دا ایا  ـ خ     
 ډیکشنري سیاسي په فقط کلمې فیشني نورې ځواني،وفا،صداقت،مردانګي....اوداسې کې سیاست افغاني  په ـ ډ      
 څارنه  وضعې دسیاسي حیث په سیاستوال الوخته یوابن نلري.خود ځای کې سیاست  عملي  اوپه دي  زنداني کې     
 ( ښکـــاري اوخیال خوخوب اوس کړي)چې ترالسه قدرت سیاسي چې شي قوی دومره مقاومتیان چیرې کوو،که     
 .رغړم ور خواته دهغوی کې رپ په دسترګو خو نوبیا     
 شوی،ایا  تاسوپاتې وتښتیدل،اما هیواده له اولوټمارملګري ،سیاسي،مافیایيډیرتنظیمي ستا راتلو په طالبانو د  ـ خ     
 دلیل؟ بل کوم شۍ؟اویا پاتې چې اړایستۍ ته دې اودخلکوخدمت  مینې وطن د      
 چې  داده خبره وتښتم،خواصلي چې رانکړه اجازه اودوطنوالوخدمت مینې وطن د وایوچې خورسنیوته هسې ـ ډ      
 چوکۍ   په  پوډرو،اوزه  په  معتاد  سوخته  پل  د  چې  تفاوت  دومره  جوړشوی.په  معتاد  سوخته  پل  د  ابلدک  مانه  له  اوس     
 .میسرکیږي بهرنه هیواده له ماته .اوداشیان یم نوروشکلیاتومعتاد اقتدار،تشریفاتو....اوداسې     
 څنګه؟  ،اوکه کړې درسره وعده  موکۍ اوچوکۍ مقام دکوم امارت چې ښکاري نوداسې  ـ خ     
 او  جامې کړه،سپینې برابره ستاندرد په طالبانو د ږیره  چې دي  یې ویلي راښودلی،اوراته یې څراغ یوشین ـ ډ      
 .ګورو سره  نوبیابه ګرځوه هم اوتسپې واچوه اوږه ،څادرپه سرکړه په پګړۍ واغونده،توره تورواسکټ     
 لري،کور  ژوند اوارامه سوکاله خلک هلته چې وي مو  به ،اولیدلي کړي ډیرسفرونه تاسوخوبهرنیوهیوادوته ـ خ     
  اوهردم   اسرې   وزلي،بې  بې   خپل  له   هغوی  چې  دی.نوکله  ودان   او  اباد   یې  وطن   میسردي،او  هرچاته   ډوډۍ،کالي     
 ـ
 ځوریږي؟ اوضمیرمونه  احساس،وجدان ایا  کوی پرتله سره ولس شهید     
 دغو   وجود  وکړدخپل  چې  کارمې  ،نولومړنی  راودانګل  ته   میدان  لوبېوز  سیاسي  د  ما  چې  کله   نه.ځکه   هیڅکله   ـ  ډ     
 ـ مې اوسپپنیزوځنځیرو په تفاوتۍ کیښودې،اودبې تمبې مې دروازوته ګونومحکمو)احساس،وجدان،ضمیر( درې     
 شمیره بې دوایي.....اوداسې کوري،بې امنۍ،بې لوږې،تندې،نا له  ولس دا که اوس نوځکه وتړلې. کلکې،کلکې     
 کـــــه  کې سیاست افغاني په ځکه خرابیږي. ورباندې نه  هم ُچرت ،زما شي هم اوبرباد تباه امله نورومصیبتوله     
 شي،اوکه دوزخ،دوزخ بیا ژوند کړ،نودسیاستوال غړی  غاړه اوضمیرسره احساس،وجدان له دې سیاست چیرې     
 دي   دي،عشرتونـــه  دي،عیشونه  دي،چړچې  دي،مزې  پیسې  نوبیا  کړي  فارغ  محکموځان  ګونومعنوي  دغودرې  له     
 .شي جنت،جنت بیا ژوند چې دا لنډه     
 پـــــه  ځان ایا (. اتقکم عندهللا اکرمکم ان ) کوی پیل سره  ایت مبارک پدې ویناوې خپلې وختونه تاسوډیري ـ خ     
 ؟ شمیری متقیانوکې     
 جم،دمسعود  خان،ګلم نور،اسمعیل محمد عطا ملګرولکه خپلو د شتمنۍ هاوغیرمنقول منقوله خپله زه چې کله  ـ ډ      
 حقارت نود کوم پرتله سره ژوند فرعوني او شتمنۍ قاروني له نوروملګرو اوداسې کورنۍ،فهیم رباني کورنۍ،د     
 .دي متقیان ټول فقیران چې پوهیږۍ سوښه شمیرم،اوتا کې فقیرانو  په اوځان  کوم احساس     
 فقط نلري برنامه کاري مداردی،هیڅ  اماتورسیاست او یوشوقي عبدهللا کاوه،چې تاسوشکایت له  غني  اشرف  ـ خ     
 وایي؟  څو هکله کاردی.پدې ده د کارواوپالنونواخاللول د  زما     
 .( کنه کارلره ،خپل  خپل دی پیدا هرسړی ) جواب شاعرانه لنډ یو فقط ـ ډ      
 څنګه؟ اوکه لری مینه څه سره وشاعريشعرا له ایا ډاکترصاحب!  ـ خ     
 .سره  شاعري له بابا رحمان د توګه ځانګړې  زیاته،اوپه ډیره ـ ډ      
 دی؟  څه دلیل دمینې ستا سره شاعري له بابا رحمان د  ـ خ     
 رئیس شورا  عالي د   سولې د ځل اودوهم رئیس اجرائیه ځل لومړی برکته له بیت یو دغه د بابا رحمان د  زه ـ ډ      
 .شوم     
 دی؟ بیت کوم هغه ـ خ     
ــ   درشي به الس په وهې پسې غوټې چې ) دادی  بیت هغه ـ ډ        .غواړم  ( ګوهرنشته کې دریا په داچې ویل چا ـــ
 چې  خطروو دې ،اود شوه یقیني ماته زما ټولټاکنوکې دوره  اودوهمه لومړی په چې  کله درکړم؛  وضاحت یوڅه     
 اعالنولو  حکومت څیرولو،ژړا،انګوال،موازي ناندریو،ګواښونو،ګریوان نو شم، حذف  بیخي صحنې له سیاست د      
 زما کی سمندر په ست سیا د اوباالخره یووړه، پناه مې  شرمیوته نوروبې اوداسې کولو ترسره مراسمو لوړې د      
 عالـــي   سولې د مې ځل دوهم اوپه ګوهر، ریاست اجرائیه د  مې ځل لومړي په ورکړه. وهلونتیجه غوټو  همدې     
 .وي ښاد دې روح بابا رحمان د کړ. ترالسه اوسرټیټۍ عزتۍ بې ډیرې په ګوهر، ریاست د  شورا     
 بولې؟ مناسب پاره د افغانستان د یو کوم (  بیرغ اوجمعیتي بیرغ،امارتي ملي  ) بیرغو درې  دا له   ـ خ     
 خوندي ګټې اونورې چوکۍ  زما الندې ترسیوري بیرغ کوم د  چې داده مهمه لکهندی،ب مهم میرغ بیرغ ماته ـ ډ      
 .دی بیرغ زما هماغه بس دي.     
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 دي؟ کومې خاطرې هیریدونکې اونه  خوږې ډیرې هغه مودې کاري تیرې د  ستا ـ خ     
 زینو   سپیدارله   د  به  من  هراووتلم،اوکمر  کې   دریشي  لوکس  په   سپیدارماڼۍ  له  ته  کنفرانس  مطبوعاتي  چې  به   کله   ـ   ډ      
 ترنـنوتلودمخه ته نوالوتکې سفرتلـلم  رسمي  په بهرته چې  به کله  بل  کولم. بدرګه کمره  په  یې به  تردریځ  ان نیولې     
 هغـه  کې غونډه په شورا دوزیرانود همدارنګه خوځاوه. الس سره خرام دیپلوماتیک په کتاروالړوخلکوته مې به     
 .کوله وړاندې او وروسته رات چوکۍ ناستې  د  زما بهچوکیدار چې شیبه     
 ؟   سموله نه چوکۍ خپله ولې تاسوپخپله ـ خ     
 داکارما  که  کړل،اودوهم سپین ویښتان ټول سراوږیرې خپل  د ما  دپاره رسیدو د شیبوته خوږو خوهمدغو  اول  ـ ډ      
 .اخسته  تنخوا  کاره  شاقه  همدې  له  هغه  کیده.ځکه  پاتې  بیکاره  انډیوال  کمپاین  دانتخاباتي  زما  نوبیا  وای  کړی  پخپله     
 ؟ کې دوره  په غني اشرف  د که  ، وې اوخوشحاله راضي کولوډیر کار له  کې دوره  په کرزي د  ـ خ     
 ژوند ټول مې کې وخت په وه،خودغني شیبه خوږه ماتي روژه د شیبه هره ژوند د مې کې وخت په کرزي د  ـ ډ      
 (   شومه دالسه دغني زه ذرې ذرې  ــــــــ ډیرډیرنازولم به کرزي ) شو. پیشلمئ،پیشلمئ     
 ؟  نظرلرې  څه هکله په بدلولو د دنوم دافغانستان باندې خراسان په ـ خ     
 شـد  با خراسان خشکیده   ازدرخت ،چي کاراست به سیب را  ما )  درکړم  ژبه  دري  په توګه  لنډه په  به  جواب دا  ـ  ډ      
 ( افغانستان قامت ازسروبلند یا و     
 ؟ شوې څومرخواشینئ مړینه په صاحب  امر د  ـ خ     
 چې   څومره  افشارخلک،لکه  د  دکابل  چې  څومره  لکه  طالبان،  چې   څومره  لکه  اسالمي،  حزب  چې  څومره  لکه  ـ  ډ     
 . شول خواشیني کورنۍ پنجشیري احمدجان  پهلوان د      
 ؟ راستنیږي  نه  ته هیواد ولې اوسي، کې هند په ستاسومیرمن وښتنه.پ شخصي یوه هم کې پای اوپه  ـ خ     
 دپاره   هدف  همدې  اود  ،  جوړوم  میرمن  لومـړۍ  افغانستان  د  به  تا  له  چې  وه  کړې  وعده  سره  میرمنې  له  مې  ما  ـ  ډ     
 نه   او  ده  ورهمر  راڅخه  نشوم،نوځکه  بریالئ  مرغه  بده  کړ،خوله کاندید دپاره  ریاست  دجمهوري  ځان  ځله  دوه  مې     
 .شوه ځای دهماغه .اوفکرکوم راځي     
 یې  شیبوکې په دخلوت ده  کوم،هیله ډالۍ  شعرتاسوته دغه   شاعر یو د  کې پای اوپه  .  منـنه ډیره ډاکترصاحب! ـ  خ     
 (  دي تختوپراته په حیرانه پسې کفن په څوک ـــــــ واغوندمه جوړه کومه مې چې پوهیږي نه څوک.  )  ولولئ      
  

 خـوږلن  هللا حفـیظ
 کـانادا                                                                  
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