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 روز بین المللی تشناب!
 
 
 
 

در عمارت موسسهٔ ملل متحد یکی از  ضروری بودنش،مهم و خاطر خیلی ه ببین المللی تشناب بود.  روز

 دند.، در نظر گرفته بومناسبتبه این  کنفرانسیتدویر برای ، را ی مردانهتشناب ها صالون های نزدیک به 

کار شان  بودند که سر و کسانیبود و بیشتر شرکت کنندگان  ی دنیاهافرانس به سویهٔ رؤسای جمهور کشورکن

ی چوکی، باالی یک کمود جاه که هر شرکت کننده ب طوری دیزاین شده بود با تشناب زیادتر بود. صالون

فضای  آن که در داشتامکان  بسیار بود زیرا خوبی تنظیمهم ب های هواکش سهولت و د وب نشستهخیلی راحت 

 د. نبکش مستانه سر نالهٔ  وآه  د ونسرایی کن غزل دیگر روز هر از بیشتر کننده ها شرکت هایشاعرانه، شکم

و اقسام از امریکا بود. رئیس جمهور آن کشور از انواع ، اولین سخنران لس پس از خوش آمدیددر شروع مج

 اکنون تشناب های ما دانگفت ساینس تولید شده صحبت کرد و رشها که در کشوها و شاورکمودها، تشناب

 تواند خورد و مانند آدم های نشه نمیمیدر داخل آن حال و هوای هر شخص تغییر هایی را دیزاین کرده اند که 

 .ندک ، ساعت ها را بدون خستگی سپریکه در تشناب نشسته استاینکه احساس کند و بدون  ل کند. ود را کنتروخ

ه ن بآ همه چیز در وسیلهٔ کشورش یاد آور شد کهه ب ان از اختراع نوع جدید تشناب هارئیس جمهور جاپ

آن دست  را پاک کند و یا به جاییانجام می شود و استفاده کننده مجبور نیست وسیلهٔ کمپیوتر ه بشکل اتومات 

 .د کار تمام استو برخیز د. فقط بنشینببرد

به قصد ، در طول راه ناراحت به نظر می رسیدیه که از پیشرفت دو کشور اول کامالً س رورئیس جمهور 

  .با عجله خود را پشت میکروفون رساند پرتاب کرده کشنده و بیهوش کننده ای را به صالونبوی اعتراض، 

 قوای نظامی کشورشتشناب های سیار یاد آور شد که  فت های کشورش از ساختنن یادآور شدن پیشرو ضما

 ببرند و در همانجا رفع حاجت نمایند.که خواسته باشند قادر است این تشناب های سیار را به هر منطقهٔ دنیا 
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ود خود ب محکم گرفتهبا دو دست پس و پیشش را سخنران بعدی از پاکستان بود، رئیس جمهور این کشور در حالیکه 

ک ازهمه بر اهمیت تشناب ها در یرا به تکلیف زیاد به پشت میکروفون رسانید و بیانیهٔ خود را ایراد کرد. او بیشتر 

 :کید کرد و اضافه نمود کهأتمملکت 

صمیم جای اخذ تت بهترین ت گفدر حالیکه به اختراع کنندهٔ این پدیده درود می فرس تشناب بزرگترین نعمت هی، 

تصامیم مهم شانرا می به اندیشه می پردازند و اسرار آمیز ما در همین اطاقک بزرگ  ستمداراناسی. همه تشناب هی

« دال»کننده ها که در صف اول بودند و با قورمهٔ  شرکت گام بیانیهٔ این شخص تعدادی ازناگفته نماند که در هن .گیرند

 ند.بود بیهوش روی چوکی های شان افتادهنس و گول و گحساسیت داشتند، آن  هایو پس لگد

ها یکی پشت دیگری بیانیه می دادند و می رفتند تا اینکه نوبت به رئیس جمهور افغانستان رسید. موصوف  سخنران

 :مورد تشناب یاد کرده افزودبا طمطراق زیاد از فرهنگ غنی کشور در 

راحت بخش را به دیزاین های مختلف  در جهان هستیم که این محلکشوری ما از بس به تشناب عالقمند هستیم یگانه  

اَوریز، خاک انداز، مکان، بیت الخال، اعمار می کنیم و آنها را به چندین نام یاد می کنیم از قبیل: کناراب، تشناب، 

نوین ما نه تنها از کاغذ تشناب منحیث دستاورد تکنالوژی  ،همه ... در کنار این ، صحرا گشت و غیرهضروری

 نیز هستیم. در جهان استفاده می کنیم بلکه یکی از بیشترین استفاده کنندگان کلوخ 

 رئیس جمهور افغانستان که از اثر استقبال بی نظیر حاضرین احساساتی شده بود با یک چیغ بلند فریاد کرد که:

وجب  توانم بگویم کهناب انداخته ایم و با اطمینان میتمام توجه خود را به تشناگفته نماند که من و رئیس اجرائیه ام  

  نکرده باشیم. خود را ن رفع حاجتآ وجب کشور خود را به کناراب تبدیل کرده ایم و جایی نمانده که در

 01/12/2018 با احترام

 

 
 
 

 

 تذکر: 
 

 خ اول ماهتاری به "حنیف رهیاب رحیمی"جناب  ،عالی مقامدانشمند و نویسندۀ  این نبشتۀ طنز ناب   -1
بدبخت به نسبت مریضی های رنگارنگ، کار  رسیده است و من  دۀ عاجز برای این بنمیالدی  2018دسمبر 

)با وجود همکاری های قیمتدار همکاران  ، و خاصتاً کبر سن آنالینآریانا افغانستان عزیز از حد زیاد سایت 
دپلوم انجنیر محمد فرید محترم مسؤول سرویس خبر ها، میرمن ماللی موسی نظام، محترمه  ،عزیز گرامی

رویس س نمسؤوالو محترم حمید انوری مایار احسان هللا محترم ، "مغز متفکر آریانا افغانستان آنالین"  فهیم
 (سیدال هومان مشاورین گرانقدر سیاسی و اداریجناب و عارف عباسی  جنابشمندان عالیقدر ، دانبر هاخ

  ن عاجزانه درخواست معذرت می نمایم.جداً از حضور شااز این تأخیر، از نشر بازمانده بود که 
نده این نویس ی ازدیگرناب و پرمحتوای و مطالب  نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن -2

به فهرست  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بررا عالیمقام 
 رهنمائی شوند!" شان "آرشیف


