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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 ٢۴

 

  ]"ترمپ"و " غنی"مکالمۀ دوستانۀ [
  

  .سالم صاحبغنی مآبجاللت : ترمپ

 داشتيد؟ عرضی .السالمعليکم  :غنی

  .مصروفيد بسيار و قرارداريد تاريخی روز يک ۀآستان در شما دانمیم نداشتم، خاصی عرض :ترمپ

 .دارم وقت ھميشه دوستانم برای من .شيطان به لعنت نی :غنی

  .گويدمی تبريک را شما استقالل سالصدمين که باشم جمھوری رئيس اولين خواستم :ترمپ

 .ندارم شک شما دوستی به .کنيدمی لطف :غنی

  رود؟می پيش چطور ھاآمادگی کار :ترمپ

 کرده رنگ را کاغذی و پالستيکی دروازه ١٠٠ حدود .ھستند تمرين و مشق مصروف سرود گروپ چند .نيست بد :غنی

 و گل کشور مختلف ھایگوشه از تا امکرده کرايه خصوصی سکتور از را الری درجن چند .امداده قرار ھاچارراه در و

 .بسازند مسجد کرده يکجا کابل مردار خاک با و بياورند مرکز به مقدس ريگ

  شده؟ چه را کابل خاک :ترمپ

  .نيست مناسب ملی مسجد برای و است چتلی و خون از پر کابل خاک گويدمی صاحب سياف دانمنمی :غنی

  بپرسم؟ ھم ديگر الؤس يک داری وقت راستی .دانند خسروان خويش مملکت صالح خوب، :ترمپ

 .بفرمائيد :غنی

  است؟ چطور سربازان تربيت وضعيت :ترمپ
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 اين خو، .کنيممی تربيت تازه سرباز زخميان و شدگانکشته تعداد به .شود رعايت بيالنس کنيممی تالش نيست، بد :غنی

 .ایگفته ماۀ دربار چيزھائی خان عمران به شنيدم .کنیمی چه را ھاگپ

 بنياد که ببر آباداسالم به ھاولسوالی از خاک برو شتیگيله جایبه .بياموز غنی از گفتم، خان عمران به .بلی :ترمپ

  .کرده خود از را اتک تا غنی که شوی خبر روزيک ورنه .شود مستحکم ملکت استقالل

 .است رازدار خوب دوست .گفتینمی کاش :غنی

 را شما بيشتر وقت خوب، .نزاده مادر را خودت از مبتکرتر آدم شما ۀمنطق در .رسدنمی عقلش .نکن تشويش :ترمپ

  .خدمتيم در باشد اگر ما ھایطرف امری .صاحب رئيس باشی خيره ب .گيرمنمی

 .کنممی روان برايت استقالل الری يک نشود که ھيچ کن، خبر داشتی کار استقالل اگر .بری خيره ب برو :غنی

  .ببينی شيرين ھایخواب .خوش شب .دھممی خبر شد ضرورت اگر .ًحتما :ترمپ

 .خوش روز :غنی

  

  

  


