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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire طنز

  

   افغاسنتان -كابل–نيسان 

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٧

  

  استمداركاردانيس
  

 جود و بيرق سرميزی افغانستان را با دست نحيف و سياه چرده با عصبانيت ناخنھايش را میی صبح زود جوان

  .كند  دش پايان و باال میآزا

 او با عجله در اتاقش قدمك زدن را شروع می پر است) صاحب( نو رئيس صايب  ۀاز مصاحب خبرھای امروزھمه

  . كند و بيرق افغانستان به شكل سرچپه ھنوزدر دستش است 

***  

  

  تق تق تق

  ھمم 

  تق تق تق 

  ھوم ھم 

  كار عجله دارم  رئيس صايب يك

  باش باش كه كاليمه گم كديم باش اينه پيدا شد توستی ..... ھان ھان

***  

  در باز ميشود

***  

  گويد  ی میئصايب خو پر است و با وارخطا چشمان رئيس

***  

  خان .... ھا چی شده

  نو شده  صايب يك گپ

  پاكستانيا خوش وبش كدين  نوتان چاپ شده كه كتی) مصاحبه(ده كلی  خبرا ھمی مصايبه 
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  -كنم  ؟   مه خو ھميشه خوش و بش میبهمصاي ؟ كدام ؟  چیھان -

  ھمی جيو را ميگم   صايب كتی-

  يادم آمد ھمو بچه كگ كه آمده بود ھا خو خو چی شده  ؟  خو ھان-

  بمردم بسيار قار استند و ميگن كه شما كتی پاكستان ناق كله شور ميتين و كل اخبار بدشما را ميگه  ھيچ صای -

يك ده  يك   صدا كو بگو كه"عمره"وقت ماندن خير است برو بچه را صدا كو  خو خوراستی اين مصايبه را چی -

  كنفرانس مطبوعاتی ردش كنه 

  كده ) استعفی( صايب عمرجان خو نيس او خو استيفا -

  برو ھمی نونگه را بگو يك كار كند   ھان راستی-

 )اوضاعش(قدم استم و اوضايش كده و سرسرخود گفته ميره مه بد )قفل(به روی خود قلف ره  صايب اودروازه -

  بسيارخراب است فكر كنم كاره خراب تر كنه 

***  

  گويد   خاريدن سرش شروع ميكنه بعد از يك كمی فكر میهره و با انگشت شھادت بفكر مي رئيس صايب به

***  

  

  موضوع را از طريق وزارت خارجه حل كنين   خی برين ای-

***  

  جرينگ جرينگ 

***  

   ھالو -

نميايه و  زلمی به خاطر ھمی مصايبه زنگ زديم صايب شما خو ميفامين كه مره مايك چندان خوشم ب مستم صاي-

ھمو مصايبه شما ره بگويه كه  كتی خبرنگارا خو ھيچ گپم نميايه ھمی سخنگوی نو ما خوب بچه كگ اس ميشه كه

  غلط فامی شده 

  كه آمدم ده جلسه وزيرا برم راپور بتينكاركنين مه حالی طرف رياض رونده استم باز پس   مقصد يك-

  يم ئنگفتين چی بگو  خوصايب-

  . ين دگه مثل ھروخت ئميفامم يك چيزی بگو  مه چی-

 ده ھمی سفر . بسيا رعزت ماره ميكنن.عرب ھا خوب مردم استن  بد اس ھمی. راستی زلمی جان بيا توام ده ای سفر

  گرفته به ارگ بيا   تيز كو بكس مكسته.بيا دگه

   خو صايب بھچشم اينه آمدم -

***  

  ......گويد  در تاالر قصرستور جوانك ريز اندام با سر و روی بر افروخته و تبسم شرمگين می

***  

  

  ...........جاللتماب   سخنان

***  
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  دارند  خبرنگاران تند تند يادداشت برمی

***  

صايب چشمانش را بسته  وانگار خواب طياره برفراز آسمان دودی كابل در حركت به سوی رياض است و رئيس 

   .است

  .زند زلمی جان تندتند صفحه ھای يك مجلد مد را ورق می

  

   ؟چشمش را باز ميكنه و از وزيرش پرسان ميكنه از حضرت صايب خبر داری رئيس صايب يك

داده و اعتصابشه   نی و باد از ايكه سوپ خانم باركزی ره:زلمی جان باعجله مجله را در جايش گذاشته و ميگويد

كااليش به خيالم چرب شده و غالمغالش باال شده  دفام  اما گفتن بسيار ده ھمو روز قار بوده يك.شكستاند ديگه نديدمش

   .بوده

***  

  

  خندد گويد خو غنيمت اس غنيمت اس زلمی جان ھم دل گرفته تند تند می ميخندد و می رئيس صايب

  دھد كه ديگر نبايد مزاحمش شد  دد و نشان میيك چشمش را نيز ميبن رئيس صايب ھمان

  كند  شود كه رئيس صايب ده چرت ھای خود است باز مجله را باز می وقتی مطمئن می زلمی جان

روزديگری ، شود آنقدر دور مثل فاصله با مردم كابل و در دوری اين فاصله كابل دور و دورتر می طياره از آسمان

 .شود  باز در شھر آغاز می

   افغاسنتان -كابل - ن نيسا

  چھارم عقرب

  


