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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

  
  ستان افغانني مارک توی عثمان ھستیموس ديس

  ٢٠١٢ سپتمبر ١۵

  

   تکتیبی نمايس خوک در  خرس وجنگ

  "نيافغان ـ جرمن ــ آنال" 

  

مطالعه  فغانستان سالھا خرس وخوک درایرقابت ھا  داشتم سریجوان نو از  خودوطن خي عالقه به تارکه یئازآنجا

شده   تحفه دادهی بعدی به نسلھانهي به سنهيس  تا امروزخانيرعليرشيزمان ام  که ازیبزرگان اززبان کردم و

  . امساخته یري وپی دماغ جوانورخاطراتيز را  ھااداشتي ام دهي که ازبزرگان شنیفلدرھرمح

 دست که قبالً من درکوچه رهي چسينوئ  طنزکي  ازواندمخه ای  نوشتآزادافغانستان - آزاد  افغانستانني وزپورتالدر

 یشوخ نقدطنزنپندارند  قلمراني ای ھای ُدرفشانداستي امباستيز او  ھمبه او ندارم طنزی ام وکاردهيند اورا شناخت

  ش فکرکنند نمکمين

 خالق داد "تاداس  طنزیگ به پختیکي نزدیسينو  ازلحاظ طنز"یريذ خان نني الدنيع " محترمی نوشته طنزعنوان

ساعت   قراردارمیري پامي درامن ديشا اي  قوت بودیش طوفان ب عنوان طنزی داشت ول"یمعروف" یوآقا" یپغمان

 ی نمسرعنوان ازھمب  ھدف خورده باشدربهي عنوان تکي شيجاه  بیوآن عنوان طنز مغزم درست کارنکرده باشد

 قلم .کوتاه و بود باي زیليخ کرده بود طنزمطرح در و فته بود وبارزگریستاني سۀ نوشتیاله  دوجمله راکه ازالبميچيپ

 ساخته یئطال را  طنزی ھاهيخص  خودآورده بودیطنزۀ  کم وزن درآخرنوشتۀسندينو که ازدوای خودرابا دوجمله 

 ساي کاپتي روان کوھستان والگير ،یگھاي ره افغان جرمن بتيسا ینمايباس  راسندهي دونویئاي کف درتيشخص

  . خرس وخوک بودۀستيشا که  نموده بودليتبد

 جنگ سکھـ :آن نويسنده کرده بود گردن لي عنوان امني ابا را  خودیاو نوشته طنز  جااست کهني مطلب دراجان

  "نيافغان ـ جرمن ــ آنال" تکتی بینمايدرس یوفرھنگ

م که  ا نوشتهیس رابه انگلیگفت کتاب آمد  ماۀبه خان من بود دوست پدر  وطن کهنيرخؤ ازمیکي یروز

   ، بيان می داردربوديعصرپنجه نرم کردن خرس وش  کهخانيرعليرشيعصرام

 کتاب درجلد اي طنز اي ی نوشته کردخي تار:گفته  کردخنده دي رسیجانب مقابل م به حرف وسخن  که زودپدرم

  .ی کارگرفتی طنززعکسا
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  :گفته  تعجب کردرخؤم

 یمشوره م  رفته گفت اگرقبالً با منرچاپي کجاست اوگفت کتاب ز کتاب:ديپدرم پرس.  بازنشدیشوخ ني سرم باا

شکل ه  پوش کتاب بدرعقب سيخوک باغ وحش انگل  را بای گفتم عکس خرس قطبی رفت من می نمرچاپي زیکرد

  .است خوک کي ستيرني شسيروس است وانگل  خرس مانندکه ديرسم کن کاتوريکار

 یپھلو درسياه  تخته سنگ کي سر را اييبريسا خرس  کردیره ممن مشو  دست بارهيس چيطنزنو  وسندهياگرنو

 که ی شناختسيطنزنو خود  عنوان طنزیجاه  ب کاشی اکردم یرسم م کاتوريشکل کاره  بسيخوک باغ وحش انگل

 ني طنزراچننداشت عنوا»  خانبارزمينع «یسيوخوک انگل  »ی روسی انقالبی  عضوشورایتانيس «یازخرس روس

 "نيافغان ـ جرمن ــ آنال" تکتی بینماي درسینگ وخوک فریروس رس نوشت  جنگ خیم


