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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
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  سيموسی عثمان ھستی يا مارک توين افغان

 ٢٠١٢ جوالی ٢٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  من و فيس بوک
  شنيدم مرا درفيس بوکی يادکردند

  به لطف بی پايان خودبربادکردنـد

  مرانقش سنگ فيس بوک نمودند

  دندھرآنچه که داشتم ازمـــن ربو

  شاعربيترازو

مجيد زنده ياد که    نجيب صاحب زاده ھای پغمان بودو پيش از اينۀروان شادقاضی ظاھرسامی که ازخانواد

و اورا با استعداد فوق العاده اش به دوستان روان شاد نقش بازی کرد آن کلکانی را کسی بشناسد درشھرت 

م محمد شريک ا يک عصا چوب بلوطی خود جان غال روان شاد قاضی حق استادی را برمن داشت  ب.معرفی نمود

  کرد زرائيل دادبعدھا درقطغن درحال پيری زندگی میخودرا تحفه به ع

يان زندگی می کردگاه با من حرف می زد گاه با ھوتل نگاه می ی که من اورا ديدم در نزديگ ھوتل کآخرين بار

  .کرد

ب خالی بخرم بايک چشم  که اين ھوتل باجيم ميخواھ:فتگه خنده کرد. طرف ھوتل زيا دمی بينيده گفتم استاد ب

   .ی می بينمخريدارواقع
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  !او پول نداشت ولی ھمت عالی داشت روانش شاد

فيس بوک مانندقصروھمان ھوتل توچرافيس بوک نداری که  روح مطلب دراينجا است که دوستان از من گله دارند 

  پول خريد آن را ندار م مگر طرف آن می بينم ه که با شوق وعالقه ب يان است با وجودیسيدک

را بدش آمد به از فردی ی س ک که ھمين. فرانسه گفتومونديان به لوما دموشه( اسرائيل فيس بوک يا موساد

موساد نسبت می دھند ھمان طور نيست ودراين شک ھم نيست که کسی آگاھانه جاسوس ما است وکسی 

 رابطه داشته از طرف آن سازمان )ی ما نقش خودرا بازی می کنندغيرآگاھانه درخدمت ما وستم وسياست ھا

  .جھنمی مورد سوء استفاده قرار می گيرد

ھم  آن را ۀجي ديديد وھنوزھم می بينيدودرآينده نتدامن کشالعراب اآری نقش فيس بوک ھارا درانقالبات دستوری 

  .د ديديخواھ

ازدوستان خواھش می کنم که مرا با  شود  اداره میه دوراز را" وترب" است که باھليکوپتریفيس بوک ماننداين 

   فيس بوک ھالک نسازندۀوطن پرست بکشند ولی با پخت زھرسايت ھای خاين و

  

  

  

  

  

 

 


