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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire   طنــــز

    
  ــ مارک توين افغانی" هستی"سيد موسی عثمان 

  ٢٠٠٩ر ب سپتم٢٨تورونتو ــ 
  
  
  

  
           

  

  ندارد سود اين جنگهای زرگری
  

  
  ریگ هـای زرگــندارد سود اين جن
  ر مرده پاالن زریــنسازيد به خــــــ

  چه خـــوش گفته اند کابليان از قديم
  سفيد چشم دارد هم نری و هم غری

  

در » آقای قيس کبير" افغان جرمن آنالين"به «  عنوان تحتنوشتۀ آقای عبدالرحيم خان عزيز را 
ه اجازۀ فاضل محترم داکتر گفتم موقع آن است که اين طنز را ب. سايت وزين افغانستان آزاد خواندم

  .صاحب عبدالرحيم خان عزيز ، منتقد شجاع ، بنويسم
 حاال ، بود که"افغان جرمن"شجاع سايت جرأت و  منتقدان باآقای عبدالرحيم عزيز از نويسندگان و

 چندی قبل يکی از نويسندگان سايت افغان .می نويسد،  "افغانستان آزاد"در سايت خودش سايت 
  . خوانده بود"فغانستان آزادا" آقا صاحب را در سايت وشتۀ ن،جرمن جرمن

  :گفت و لفون کرد ناوقت شب به من ت
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 مثال داده بود، خيلی ناراحت "بد زبان"من نوشتۀ آقای عبدالرحيم عزيز را خواندم از شما بنام يک 
 به حق من  که من به آن کس ديگری در تمام سايت انترنتی نبود که از شما نام برده؟مگر کس. شدم
اگر شمارۀ .  اجازه بدهيد که من نوشتۀ آقا صاحب را يک مرتبه بخوانم:سوزی کرده بود گفتم دلگويا

، يک نيم را الزم نمبينيد خود اگر دادن شمارۀتيلفون خود را می دهيد من دوباره تماس می گيرم و 
 اگر کسی نوشته .ن بزنمو دوباره تلف، که من ديگر گفتنی ندارم، کهخنده کرد. ساعت بعد تلفون بزنيد

 آقای قيس کبير ، ارسال کنيد"شير حمله" به سايت جرمن جرمن بنام ،را  نشر نمی کند دفاعی شما
 آقا دانستم که يک  اين از حرفهای،من با وجودی که نوشته را نخوانده بودم. به نشر می رساندحتمًا 

نم که آقای  ولی می دا،يم عزيز را نخوانده امگفتم محترم من نوشتۀ آقای عبدالرح. توطئه است
  : گفتم ؟يعنی چه سرکلۀ خرمرده: گفت.  شايد ياسين خوانده باشدمرده خر عبدالرحيم عزيز سر کلۀ

با خود گفت به اين خر مظلوم  کاه تهيه کرده . ئی خری داشت، که از بی کاهی مرده بودمال
، ياسين خوانده ام، بايد سر خر خود هم ياسين من سر مردۀ صد آدم . نتوانستم، از گرسنگی مرد

 خر عبدالرحيم خان عزيز بود، به آنها نوشته ،"افغان جرمن  جرمن"يک وقتی اين سايت .  بخوانم
آقای عبدالرحيم عزيز سر .  از بی کاهی مرده است، نويسنده ندارد"افغان جرمن" امروز ،می کرد

  :خر مرده ياسين می خواند، او به من گفت
  ؟ پس سر عبدالرحيم عزيز چيزی نوشته نمی کنيدکه

  ؟حرفهای مرا نفهمدی: گفتم.  فهميدم که اين مرد خيلی احمق است 
  .نی:  گفت 

  . خر ياسين خواندندممن هم سر کلۀ: خنده کرده گفتم  
  . گوشک را ماند و گم شد بعد  مطلب را فهميد،

 


