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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

 
  اسماعيل ھوشيار

 ٢٠١٢ می ٢۶

 

 !از نزديک و خصوصی با اوباما 
  

  !اينجوری شد ... به متن تبديل کرديم اوقتی صوت ر 

   

کمپ ديويد که چه ! بينيم که او باماست مزه ميده يا با دوغ تا ب.....بدون توضيح بريم سراغ حسين باراک اوباما 

. عرض کنم ، از کنار اسمش ھم نميذارن ما رد بشيم ؛ چون قبال اسممون توی ليست تروريستای غيرخودی بوده 

  ؟! مجازی رد ميشيم و کارخودمونو ميکنيم ؛ کی به کيه ۀمنتھا ما توی صفح

 اصال چی شد تو رئيس  از بابت فضولی ميپرسم. ن اوباما رو خفتش کردم مدتھا بود دنبالش بودم و باالخره حسي

  جمھور شدی ؟

وهللا راستياتش ؛ يه روز داشتم تو کوچه پشتی ميرفتم که يه آگھی ديدم روی ديوال ؛ که نوشته بود به يک : اوباما  

 رفتم آزمايش خون و مدارک دادم و منم. فقره رئيس جمھور گاگول برای ورود به کاخ سفيد با حقوق مکفی نيازمنديم 

وارد کاخ سفيد " چيز " خوشبختانه درجه گاگولی در آزمايش مثبت بود و ما برای امورات . بعد گفتن منتظر باش 

  . شديم 

   

آيا درسته که نصب شما و عقبه مبارکتون به حسين بن علی شھيد ميرسه و از طرف پدری به سرور شھيدان : ما 

  .......آميب

  ! وهللا چی بگم ؟ گرانيه ديگه : ما اوبا

   

چرا کمپ : المون از حسين آقا اينه که ؤنشست کمپ ديويد تموم شد و حاال س.... عرض کنم به حضورمنورتون ؛: ما 

    .... !ديويد ؟ چرا کمپ ما نه ؟ ميومدی اينجا ، با ھم يه حالی می چلونديم

  ..... امريکا ھستم درست صحبت کن من پرزيدنت ...ای بی تربيت غير سياسی : اوباما 
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  ؟....يعنی چه جوری درسته و سياسی : ما 

  ....يعنی مادرفاکور: اوباما 

   

  ....آھان از اون لحاظ: ما 

  ثيری روی پوست شما گذاشت ؟ أمونيخ و چلسی ؛ چه تن  ؛ بازی باير٧ نشست سران ۀدرھنگام. بگذريم : ما 

پوتين کمی ناز ميکنه ! درسته پوتين نبود ولی اين ھيچ معنی نميده ...!  و نه ھفت...اوال که نشست گروه ھشت: اوباما 

..... ما درجريان انتخابات روسيه کلی چوب کرديم تو کونش. يه کم بايد بھش حق داد . ولی باالخره با سرمياد 

ری اين ھيل. ب نبود  سرويس دھی خو بازی فوتبال خوب بود ولیدوم! ال بياد برامون گزلی برقصه قرارنيست حا

  ؟!ميگم تو ميدونی باالخره کی برد ؛ کی باخت . نرگدا ، ھرچی بھش گفتيم تخمه ملی نداد 

   

   چه گفتيد و چی کرديد ؟ و چی قرار شد بکنيد ؟ اصال مشکلی حل شد ؟٧توی نشست سران . بگذريم حسين آقا : ما 

.  تا کله اين بود که مشکلی نداشتيم ٧تنھا مشکل ما . خيلی بکنيم قرارشد ...وهللا ؛ به اميد حق و به ياری نقی : اوباما 

و بعد قانون ازدواج ھمجنس گرايان رو ...یئکل عرض کربال رو حل کرديم توی چاايران و سوريه و چين و 

 بھترين. االن توی فکراينيم که چطور و بھتروبيشتربه زمين و مريخ و کل کھکشان راه شيری برينيم  .تصويب کردم

زيرپوتين ...نقی محترم بماند...خامنه ای اصالح شود ....اسد ھمچنان بايد برود.  ھمگی ھمون اقتصاده ۀابزارھم واس

 اينا اولين الزامش اينه که من يه دورديگه توی کاخ سفيد بمونم ۀو ھم...اسالم سبز رحمانی رو ھل بديم....آب ول کنيم 

....  

   

  ....چائيدی: ما 

  چی گفتی ؟ : وباما ا

   

خنديد ؛ يارو  ميگم اون يارو سوسياليسته که از فرانسه اومده بود ، ھمش توی عکسھا داشت می.... ھيچی : ما 

  اسکوله يا که چی ؟

قرارشده کمکش کنم که . کلی بھش حال دادم . ولی از مھمونوازی من کف کرده بود .... اسکول که چی بگم : اوباما 

 يورو، تنھا ريسک بزرگ پيش ۀبحران در منطق"يکی از کارشناسان اقتصادی گفته که ...يدا کنه يورو ھم نجات پ

 بحران اقتصادی در اروپا ھشدار ۀحدود شش ماه پيش بود که اين سازمان دربار." روی رشد اقتصاد در جھان است

  .ظار جھان خواھد بودانتدر " رکودی بزرگ"داده بود و گفته بود که اگر به اين ماجرا رسيدگی نشود، 

  

.  آيت هللا ھا، با عجله رفت ايران ۀ برای تنفيذ فتوای قتل گلست اخيراً ااون يارو شاسکوله که اسمش يوکيا آمانو : ما

ديروز نفس زنان و تند برگشت و اعالم کرد که با حکومت اسالمی به توافق رسيده وشايع شده که بعد از تنفيذ فتوای 

ساز؛ حکومت اسالمی گفته حاضره از تعليق غنی سازی کوتاه بياد؛ به شرطی که موضوع قتل توسط آژانس ھسته 

  نوقت؟ اصال مردم ايران چی ميشن؟آکل اين چيزا يعنی چی  .رسانه ای نشه؛ امروزم که مذاکرات بغداد شروع ميشه
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 آخرشم می. زه اين اولشه تا! ما اينيم ....بگو تو بدم ؛ بمير و بدم ! اين يعنی که بوق بزن برو جلو : اوباما

به من . وقت ھيچ مردمی نبوده  مشکل ما ھيچ. مثل ھميشه فقط سرکوب بشن ؛ کافيه. مردم ھم چيزی نميشن .....بينی

  ! و بقيه دوستانم ربطی نداره ؛ که مردم چی ميشن  ...و خامنه

   

  ....و خنده بازاربه جز فوتبال و تخمه و ھسته ...ميشه توی يه جمله از کارای خفن بگی : ما 

و  پوتين توی کوزه ؛ ... بدبخت شدن ناتو درافغانستان  ....  انتقال قدرت در سوريه....سالم اۀپرونده ھست: اوباما

درضمن از خامنه ای  .  بودما بی کله ھای از جمله محورھای بحث سران گروه ئمشکالت اقتصادی کشورھای اروپا

به ھمين خاطر !اونا ھم مثل ھميشه گفتن ؛ حتما . دن پايبند باشاشونالمللی خود به تعھدات بين و نقی و تقی خواستيم

  !تا بتونن به امورات ھسته تا دسته برسن .... فتوا رو ؛ فروزان نگه داشتنۀشعل

   

ال ؛ يعنی ميشه يه روزی دست از حمايت حکومت اسالمی درايران بردارين و اينقدر اين ؤبه عنوان آخرين س: ما

  ؟!و تروخشک نکنيد انگلھا ر

  .....بدون حمايت از اين انگلھا چرخ وال استريت نميچرخه ! نه ؛ نميشه : اوباما 

  

  

 

  اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١٢ می ٢٣

  :آدرس محل مصاحبه يا خفت گيری 

  گوشه کمپ ديويد

  ابنبش بازارچه نو

   ۵+١   :پالک 

 

  :يادداشت

  .به نسبت زبان گويشی که در طنز به کار رفته بود، آن را ويراستاری ننموديم

 AA-AA ادارۀ پورتال


