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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

  
   کابل-يونس نگاه

 ٢٠١٩ جوالی ١١

 

  ١ -قطر ۀسفرنام
  : مقدمه

 دعوت مدنی ۀجامع از نمايندگی به مرا و شودمی برگزار قطر در االفغانیبين مذاکرات ۀتاز دور که ديدم خواب شبدی

 .اندکرده

 :بود شده نوشته نامهدعوت در

 آفريد عبرت برای را جاھالن ساير و طالبان شما، که را پاک خداوند حدبی ثنای و حمد

 افغانستان مدنی ۀجامع باصالحيت ۀنمايند آخند، يونس محمد محترم مآبجاللت

 برکاته و هللارحمه و عليکم السالم

 هللا، جند سرک واقع داعشيان، ھوتل در االفغانیبينۀ مذاکر در اشتراک برای که آوريممی عملبه دعوت شما از بعد، اما

 .سازيد ممنون را تانخارجی دوستان آورده تشريف قطر کشور دوحه، شھر

 احترام با

 بولد پيتر

  مذاکرات ۀکنندھماھنگ

  

  سفر برای آمادگی -الف

 چوکات را نامهدعوت که دادم دستور منشی به .شدم کاربه دست کرد، مواصلت شيرينۀ نامدعوت آن خواب در وقتی

 .خواست را راننده و کرد پریخانه را موتر از استفاده ۀفورم تدارکات کارمند داد، اطالع تدارکات کارمند به منشی .کند

 .شد صدارت چارراھی عازم عاجل چیتدارکات کردم، ءامضا را فورمه من
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 به شخصی دريور با خودم .کند نشر فيسبوکمۀ صفح در و بنويسد صلح درمورد لهمقا يک که دادم ھدايت منشی به

 پيراھن جوره دو رفته آغاجان خليفه خياطی به جاآن از و بدھم فرمايش نو دريشی جوره دو تا رفتم استامبول پوشاک

 .دادم فرمايش واسکت دو و تنبان

 آماده را مقاله ۀمسود منشی .بود برگشته چوکات ۀنمون شش با تازه ھم چیتدارکات  .برگشتم دفتر به بجه سه ساعت

 اداری، مدير .آوردند را ھاچوکات .دادم نشر دستور و خواندم را مقاله .رفتمی پيش مراد وفق رب چيز ھمه .بود کرده

 وسط را اھچوکات چیتدارکات .شدند حاضر قلم و کتابچه با ھمه  .کردم دعوت جلسه به را تدارکات کارمند و منشی

 ھمکاران گفتم تالوت از بعد .کردم شروع مجيد هللاکالم از کوتاه آيات تالوت با را جلسه من و چيد قطار جلسه ميز

 به ما نھاد از کسی باراولين برای که دانيدمی شما .گويممی مقدم خير مھم ۀجلس اين در را شما آوریتشريف عزيز

 ھایخانواده به شما طريق از شما، به اول .است شده دعوت المللبين سطح در ملی ۀجلس در مدنیۀ جامع از نمايندگی

 در را ھاچوکات اين خصوصيات تمام دقت با که کنممی خواھش شما از بعد و گويممی تبريک ملت ۀکاف و شما محترم

 گرفت نمره بيشترين که را چوکاتی و شماريممی را نمرات پايان در .بدھيد نمره ده تا يک از و بنويسيد خودۀکتابچ

 .کنيممی انتخاب

 از کمی کنندگان اشتراک شفافيت حفظ برای کنممی خواھش صاحب، يسئر :گفت .يدئبفرما گفتم .کرد باال دست منشی

 .نبيند را ديگريک نمره کسی تا بنشينند دور ھم

 پايان مطالعه و تحقيق دقيقه پانزده از بعد .شديم ھاچوکات ۀمطالع سرگرم و شده تيت ميز دور ھمه .است درست گفتم

 منشی اضافی ۀدقيق سه ختم از بعد .دادم وقت .خواست وقت دقيقه سه اداری مدير اما، .کردم اعالم را دھینمره مھلت

 کاریکنده ھایحاشيه با تيره ایقھوه چوکات و کرديم جمع را نمرات .ندادم مھلت اما کرد، بيشتر وقت دقيقه دو تقاضای

  .شد داده شده انتخاب چوکات خريد دستور تدارکات مدير به و کرديم چکچک .گرديد انتخاب

  ادامه دارد

 

  


