(प्रकाश पौड्याल, १७ डिसेम्बर २०१७, एिमन्टन)

कथा: मंगल ग्रह
चन्रमा मा जाने रकेटको डिजायन मैलेनै

प्रोजेक्ट ल्याउछौ भने म गभनामेन्ट को र्तफा

गरे को हुँ। अधीकारी दाईले बिो फर्ती लगॉउदै

बाट कम्र्तीमा ४-५ लमलीयन र मेरो आफ्नो

भने।

र्तफा बाट - तर्तमी प्रर्ती म्रो भरोसा छ - म

दाई मलाई र्त भाग्य ले नै सरापे को रहे छ।

कम्र्तीमा २ लमलीयन हाल्न सक्छ। तर्तमी

कतर्त सपना ललएर क्यानिा आईयो। कर्ती

धन्नै नमान। अधीकारी दाई माफी माग्दै

मेहनर्त गरे र नासा बाट फन्िीगं जटॉए-

कलीए र एउटा लामो घड्को ललए।

मंगल ग्रहमा मानब पाईला टे कॉउला भनेर,

हभर ड्यामको रे नोभेसनको प्रोजेक्टको टे न्िर

र्तर कन्राक्टरहरु खराब पनााले केही काम

खलेको छरे बरु हॉमी सबै लमलेर एउटा राई

समयमा भएन। अबर्त नासा पतन नाराज छ,

माने होकी साथी हो। लसग्दे ल दाईले प्रसंग

दाई।यो बसा र्त फन्िीगं पतन जाला जस्र्तो पो

बदले।

छ, दाई। बराल भाई एक सपी ललदै बबाराए।

ड्याम स्याम मा चै मलाई ईक्षा छै न साथी

न आत्र्तीउ भाई। म सबै बन्दोबस्र्त

हो। बरु मंगल ग्रहमा बस्र्ती बसाल्न चाहीने

लमलाउुँ छ। अधीकारी दाईले सान्त्वना दददै

फन्िीगं र्तफा ध्यान ददने हो भने चै म अलल

भने।

लसरीयस हन सक्छ। घटक्क चस्की ललदै

यो अधीकारी दाईको कामै गफ ददने हो।

कान्छा बराल कलीए।

यीनले केही गना सक्दै नन ्। तयनको खाली

है न रार्तको दई बजी सक्यो। के हो यस्र्तो

फर्ती मात्रै हो। पौड्याल भाईले बबरोध जनाए।

चाला। सत्न पदै न र्तपॉईहरु? कर्ती जॉि मात्रै

अधीकारी दाई तर्तलमले लसभील प्रोजेक्ट मा

पपएको? भोली बबहान समयमै पसल नखोले

२-४ लमलीयन जम्मा पाछा भन््यौ। ई पायौ।

साहले तनकाली दे लाना नी फेरी। बस्नेर्त बजै

(हार्तको ईसाराले लप्प ख्वॉउदै ) जम्मा २-४

असह्य हदै अको कोठाबाट कराईन ्।

लाख िलर- त्यो पतन मेरो सालोले हालेर।

सबै आ-आफ्नै ठॉउमा घना थाले - ग्यॉस

पौड्याल भाई अझ कलीए।

स्टे सनको चाबी मठ्ठीमा ललएर।

हे र भाई, म त्यर्ती बेलॉ बिी दई जजउको
भएर ब्यस्र्त भए। अब तर्तमी फेरी त्यो

