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 Satire  طنز

  
   طنزی وانتقادی بينانم درتورنتوی آنتريويوی کاناداۀسيدموسی عثمان سردبيرماھنام 

 ٢٠١۶ نومبر ١١

 تلراست ولی بااحتياط قدم می گذارديمردی که حرکاتش شبيه ھ

 
  ١٩٧۶  سالدر ترمپ

  تـفريادخودرادرياباانگشت فغان نواخ   آن حباب برسرموج ھا،بی خود تاخت

  مردھچکس اورانشناخت حرف نزد تا   کس شنيدشوخی پنداشت را اين حرفھا

  شاعربی وزن وبی ترازو

وه ھای  رابه ک!!قھرمان )بز(می شناختندکه  به نام مجاھد درجنگھای پنجشيرمرای شمالی بيشترازآمدن به امريکا

نورستان من آوردم که ازتمام مليت ھای افغانستان معذرت می خواھم وخودرانه تنھا مقصرقابل محکمه  ليز از پنجشير

 سال قبل ١٧ زندگی می کنم ی شمالیسال است که در امريکا٣٢ومجاھدبودن می شرمم  از نام مجاھد دانم امروز می

دربين ، بين افغانھاازشھرت خاص برخورداربودرد ه تنھاش نستورانی ساختم که لذت مرغ برياننيويارک ر در

که مرغ کورمی کرد ومخلوط می شدودرديپ فرايرسربسته که  آردی. ی ھاھم به راحتی نفس شھرت کشيده بودئامريکا

آقای بيات که امروزبزرگ ترين سرمايه دارافغانستان است  را بودپخته می شداين آرد )ديگ بخار(شبيه 

 مردآرام خاموش و دريوری می کردودرپھلوی فروش آردبرنج ھم به فروش می رساند وشانه خوددرموترخودبادست 

ی داشت ومی گفت يک دستگاه کوچک تيلفون به کابل انتقال ئگاه ازشناخت خودباطالبان ھم حکايت ھاھادب بودوگا با

ه کمپنی بيسيم درافغانستان شھرت  فاميل ھای شان درخارج است کمک کرده باشم که امروزبکهداده ام که ھموطنانم را

  دارد

نشادھوتل داشت آن روان شادحيثيت برادربه من داشت من درھوتل قاضی رامين زندگی می اقاضی حبيب هللا رامين رو

جان رستوران مرغ داشت  واسد می کردرا موالنا می خوانديم حفيظ جان پسربزرگش کارھای ھوتل  کردم وشبھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 واليت بغالن است برادرقاضی ۀول حکومت کرزی شدوحاال درپارلمان افغانستان نمايندعت درااورامينی که وزيرزر

ی درقسمت شان گفته می شدومن ئيرصاحب درنيويورک بودالبته حرفھاحبيب هللا بودودوست نزديگ آقای بيات ھمين وز

من فکرمی کردم که آقای بيات يک . ونه گرسنه را به اين عقيده بودم عادت مردم ماست نه سيرراديده می تواند

 می برزخم شابانه روزی خودرھم ما تاجرکوچک است که آردباماشين خودبه دکان ھای افغانھامی آوردودرغربت مانند

  درعالم غربت حفط می کند را ودرغربت بابدست آوردچنددالرآبروی خود می گذارد

 ی آمدن وکسی نبودکه درنيويارک نام دونالدترامپ رای ھاھم به رستوران کوچک من مئگفتم درپھلوی افغانھاامريکا

  امپ رانخوانده باشدرمندتجارت شده باشدکتاب ته که عالق کمترکسی باشد و نشنيده باشد

ی ھابه رستوران من سرمی ئ ديگرامريکاۀی باادب وباشخصيت درجملئح مطلب دراين است يک خانم امريکارو

  ونالدترمپ آمدا دبيروز کنان دکان حرف می زدوشوخی می کردوچنددقيقه باکار زدوھميشه مرغ می خريد 

يم من ازخانم پرسيدم اين يکجاآمديم بال مرغ بخردونالدترمپ گفت اين خانم ازلذت مرغ به من گفته ماباھم 

گفت مردخيل خوب ومھربان دترامپ است دوست وھمکارمن است وباخنده لشوھرشمااست گفت اين رانشناختی دونا

  .ش شکل ديگراست وباطن يزی ش چاست ظاھر

تلرجدامی ي ھمش اوراازفاشيسگذاردوبااحتياط قدم گذاشتنتلراست ولی بااحتياط قدم می يش شبيه ھمردی که حرکات

  اميد است که چنين باشد کندترامپ وماھمه خنده کرديم گفتيم

که يک مردفاشيست ندکرمی کرديادھمان روزانداخت درجريان انتخابات ھمه فه ب حرفھای ترامپ بعدازپيروزی اش مرا

  است ولی باحرفھای بعدپيروزی اش ثابت کردکه درعمل قدم باسنجش می گذارداميداست اين روش ترامپ ادمه پيداکند

  ترامپ که ازپارتی بوش کچلواست وحساب رويش مشکل است 

اازدھن خودبزرگترگرفته نکنيدودرفکرشمانگرددکه يک مردپيروبازنشسته لقمه ر خاطريکه انتقاده دگان عزيزبنخوان

 پيری که ھم شماراحت باشيدوھم من از تبصره ھای ئۀيک طنزپنداريدويايک خواب بعدنش بھتراست اين نوشته را

  مان باشماشماعزيزان در

  

 

  


