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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

  
  ـ بلغاريا » مستجاب«. ن. م

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠۵

    

ُـ غول بی شاخ و دمب» ھاشميان«    
غول بی شاخ و « قشنگ از ھمان ھنگام کودکی تا به سی سال قبل که در وطن عزيزم افغانستان بودم، ھميشه کلمۀ

اين اصطالح طنزآسا و کوبنده را بسيار دير شده بود که نه خود استعمال کرده بودم و نه . به گوشم رسيده است» دم

را بر زبان » ھاشميان«که چند روز پيش وقتی در حضور دوستان بودم، يکی از آنھا نام  تا اين. از کسی شنيده بودم

) مراد من بنده( پای باز در صراط غير مستقيم خود پای مانده در بارۀ ناصرجانآورد و حکايت کرد که ھمين چار

  : بعد مرا مخاطب قرار داده گفت. باز دھنکجی کرده و بد و رد بسيار گفته است

ُتره به خدا بگی يک جواب دندانشکن بر ازمی بی پدر نوشته کو و به ھمو سايت النۀ پرچمی ھا که اوغان جرمن «

  »!ھی کونام داره، را

  »ھمو غول بی شاخ و دمه ميگی؟«: يکی از دوستان پرسيد

  »!بلی خوب گفتی، ھمو غول بی شاخ و دمه ميگم«: گفت

  :ديگری بر سبيل طنز ازش پرسان کرد

  » چرا غول بی شاخ و بی دم؟«

  :در جواب شنيد

خود بخوره به روی خود نمی بلی ھمی غول بی شاخ و دم ميگم که  ايقدر بيحيا تشريف داره که ھرچقه ده فرق سر «

  »!آره و باز به ھمو کثافتکاری خود ادامه ميته

کسی از دوستان که خواست در مورد اين انسان رسوا طالب معلومات شود، چون نام او را شنيده بود و دربارۀ 

  :کارروائی ھايش معلومات نداشت، به شکل پھلودار تأکيد کرد

ميگين، برمه » غول بی شاخ و بی دم«حالی که اوره .  گپی ره ميزنين ثبوتشام بکنينجدی برتان ميگم، وقتی«

  »بگوئين که شاخشه کی شکستانده و دمبشه کی بريده؟

  :من که تا آن لحظه خاموش بودم، لب به سخن تر کرده و در جواب گفتم

انادا تشريف دارند و از مؤسسان  که در جرمنی و ک، يک زمانی در مورد دو نويسندۀ عزيز افغان"ھاشميان"ھمين 

استند، سخنان زشت و موھنی گفته بود، که در پاسخ چند نويسندۀ » افغانستان آزاد ـ آزاد افغاستان«پورتال پرآوازۀ 
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 را کوفتند و "ھاشميان"اين پورتال که ھرکدام استاد قلم و سخن ھستند و زبان تند دارند، دست به کار شده آنقدر 

  :و اضافه کردم. د که در تاريخ مطبوعات ما ھيچ کس به ياد نداردرسوای عالم ساختن

ًشاخ ھاشميانه خو ھمی پورتال قھار شکستاند و دمبشه کدام منتقم باشھامت دگه قبال به ضرب تبر دودمه از دو جای «

 و يک واقعيت ازی خاطر وقتی ھاشميانه غول بی شاخ و دم ميگيم، از اسم بامسما. قطع کرده و پيش سگا انداخته بود

  :و ادامه دادم» زنيم عينی گپ می

مه به ھمو پنج ھزار دالری که ھاشميان ده کدام لتۀ کھنه و رنگ رفته پيچانده و ھميشه شرط ميزنه، شرط ميکنم، «

ُت منصفه بره و از نزديک ھاشميانه معاينه کنه و ببينه که داغ دو شاخ ھنوز در دو طرف فرق سرش ديده أکه يک ھي

ُت جرأت کنه و تحمل أو اگه ھي. ُ ازمی خاطر ھميشه کالی کالن قره قلی ده سر خود ميمانه تا عيبشه بپوشانهميشه و

بوی گنده را داشته باشه، کون کته و نکبت ھاشميانه ھم لچ بکنن و داغ دمبشه ببينن و باز به خلق عالم راپور بتن که 

  »!تنا گپ نيس، بلکه واقعيت داره" غول بی شاخ و دم"

  !شنوند و راستکارند والسالم، مگر بر کسانی که سخن حق را می

   

   

 

 

 


