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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

  

  ی عثمان ھستی موسديس

  ٢٠١١ جون ٢٨

  

  "حمامچی را آب گنده به کار است"
  

   طنزکيشگسته با دست وپاۀ  مقدمکي

 ا يروابط دارد شناخت و  کندی می زندگی که درجرمنغوني دانم که با کاکا تی کند نمیمی  درتورنتوزندگغوني بماما

ھم  شان بهي وزن نام ھای کنم ولی کار ندارم وپرسان ھم نمی کسی وشخصیکارخصوصه ببه ھرصورت  ه؛ن

  کابل بودندکيتخنيپول  شان استادی ھر دوی وزمانستندي کم نگري دکياز ھم  ی وشوخیسي در طنز نو. استگينزد

  ." خلقکيحزب دموکرات"ھم عضو  و

  :گفته  زدلفوني به من تغونيب ماما 

نوشته   من مصروف، مامای ن: گفتم. شدهی طنز توسرطانی شش ھاکهي مثل.ستي نی که از شما خبره چندوقت شد

 یب  آن. کنمی نوشته م"آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" ني وزپورتال به یزگيتورنتوھستم وھم چسياسی  یلوده ھا

و يا  مثل من یداسوي بۀسنديواز نو  کشندیم را  وشاعرسندهي نوی تنبان نوشته ھایستاراري ونامه انصاف ھا ب

  : گفت. سازندینابغه مکمسوادی مانند ديگران 

  : گفتم. زنندی نوشته را دست ماتي مگر محتو

 نوشته یا سطرھمي رسانینشر نمه  را ما بیزي نادرست چکه ني اۀ به بھانیستاراري وویسندگينو  نگاهرازي نخ

  : دھند گفتی مشيآراقلم مانند صورت عروس   وشاعران را باسندهينو

 زنند ی دست میازنگا ادبھم را  طنز  آن است گفتم چرایسي طنز در ساده نویئباي زنند چون زینم  طنز را دست

  : گفت. کنندی را درست مء وانشاءامال

  : گفتم. کنندی ھا وشاعران فرارنمسندهي ھا نویري سخت گني با ا

افغانستان " پورتال نوشتن به رندجرائتي گی باال مگراني سروگردن خودرا از دکي که یسندگاني نوني ھم! چرانه

 پورتال که چرا به دمي که دکترطب ھم بود پرسسندهي شاعر ونوکي من از ی روز. ندارندرا"  آزاد افغانستان-آزاد

  : گفته خنده کرد،دي کنی نوشته نم"افغانستان آزاد"
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 می فرستمنوشته   کهگري دی جا. کنندی جدا مري مواز خم"افغانستان آزاد"دگان ن کنم که گردانی ازترس نوشته نم

ما تا نکند  .رو نشومه  روب"افغانستان آزاد "دگانن در برابر قلم نقد گردانی دارم که خدا کند روزني اازترس 

  .نمايد روني مارا ازآب بچلوصاف مي آقا گفتري را گل آقا وشگريکدي که یسندگانينو

  :گفته  خنده کردغونيماما ب 

 ی دست کارقسم بگذار که ھر. شناسدی نمی ترا کسسندهي نوثيحه  وھم بیه اکرد  کارشان عادتستمي تو حاال باس

ارند حق د ھاند آنه ا کردداي آغا شھرت پريخاطر گل آغا وشه  وشاعران نامدار وطن ما که بسندگانينو  کنند بکندیم

 که ما خنده سي بنویجالل نورانۀ  بگفتیزکي چکي لطفاً ؟ی ترسی میتو ازچ  بترسند"افغانستان آزاد" پورتالکه از

طنز   بودھاتيدگان سان وگردانتي، ساسندهي سر شاعر، نوغونيچون حرف من وماماب   شوددهي دقي وھم در آن حقاميکن

  : نوشتم غونيب خواھش ماماو خاطر ه  بررايز

  

  زطن 
 :دي پرسی رھگذر. نوشتیم  ودي کشیدست گرفته خط مه  بی چوبک. نشسته بودديمجنون ب  درختۀي در سایمرد

  : گفت.دي کنی مچه نرصاحبيانج

  : رھگذرگفت. ھستمتي ساکي مصروف ساختن 

  : گفت؟دي برینم شي خودرا پینري انجی چرا کارھا

  : رھگذرگفت. ندارمیئ آشنایئ اورپای کنم به زبان ھای می من در اروپازندگ

  : گفت.دي نخوانده بودی کابل تمام درس ھارا به انگلسیري انجنمگردرفاکولتهشما  

 بود حاال "یسانک" هنس راخوانده ام  وآن زمان کالي فاکولته سای را نخوانده ام ھوا شناسینري انجیلفاکولت  من او

پارچه شده   بودم آن حزب ھم تکه و" خلقکيحزب دموکرات" ۀدر من که نمک پرو.ندارد  شغل من بازارگريد

 سندهينو و  شاعری جایروزمانند دکان نسوارعشقره  روباستي بازار س. کرده اندداينفس پال قيض ھم حزب رھبران

 دنبال آن . ھستندتي ساکي ی زده ودرپیسندگيوطن فروش دست به نو جاسوس و ،ن سازا دندر،يشده داکتر، انجن

  .آمد ادمي ی چه بوده راستتي صاحب ساۀذشتگ که سابقه و  گردندینم

  :دي پرسمرزاي خدا بربان از سای غوث زلم

  : ساربان گفت.دي رفتیبه شورو"  خلقکيراتکدمو حزب" ساربان صاحب شما ھم به اثر لطف 

  .رفتمو  من ھم در بروبرو برابر شدم  بروبرو بودی بل

 تنبان ی بفاني حرکه ديخواھ یوم دي سازی متي ساحاال دي برابر شدو که شما ھم در گذرگاه بروبردي رھگذر خند

  .دي خود سازتيسا گک مارا بلبل قفس یادليدر

  : گفته خنده کرددي کشیم  خودراتي پالن ساختن ساني زمیکه رو  صاحبري انجن

  ؟کار استه  راآب گنده بی که حمامچیدي برادرنشن

  

   در تورنتو کانادای وانتقادی طنزنامي بهي نشرتيسا


