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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٨
  

ُدعوای خر با ھدھد ُ  
  

دام تبليغات نھاد ً از اولين کسانی بودم که تلويحا از ھمکاران عزيز پورتال تقاضا نمودم تا بکوشند که در منھر چند 

 ھا را باد نکنند که چيزی به غير از ضياع وقت نيست، مگر با تأسف "ھاشميان"ھای استخباراتی نيفتند و کاه بيدانۀ 

 نيز نتوانستم در قضيه دخالت خودمحمالت رذيالنه و ھماھنگ باند ھای استخباراتی روس و امريکا آنقدر قوی بود، که 

ل به خصوص وقتی بھترين فرزندان اين مرز و بوم که شجاعانه و بدون خوف و رجاء ننموده، در جنگ بين حق و باط

جانھای شان را در محراب آزادی افغانستان و رفاه مردم آن فداء کردند، مورد توھين يک جاسوس کثيفی از قماش 

 مطالعۀ مقاالتی که در با آنھم. قرار گرفت، نقش ثالث بالخير را بازی و از درگيری قلمی اجتناب بورزم" ھاشميان"

از قلم ھمکاران گرانقدر پورتال به نشر رسيد و ھر يک قسمتی از ماھيت آلوده و زشت " مادرزاد"افشای اين جاسوس 

ًافسانه ای که ذيال . اين شارالتان و فريبکار را روشن نمود، من را به فکر يکی از افسانه ھای قديمی که شنيده بودم، برد

اگر آشنا ھستيد و يا آن را با روايت ديگری شنيده ايد، حين قضاوت فراموش نکنيد که . شنا می سازمشما را نيز با آن آ

  .مانتظار داشته باشيروايت تاريخی آن وقتی صحبت در مورد افسانه است، نبايد از 

انه بنويسم اين را را چه زمان و از زبان چه کسی شنيده ام، صادق" دعوای خر با ھدھد"درست به خاطر ندارم که افسانۀ 

ھم به خاطر ندارم که آيا اين مطلب از طرف کدام معلم ما نقل شده و يا کس ديگری، مگر باز ھم انتباه از آن در حديست 

  . که می شود گفت به عالوۀ ارزش خواندن، ارزش استفاده در حيات انسان را نيز دارد

  :و اما

" سليمان پسر داوود"پيغمبر و به روايت تاريخ " سليمان"ۀ اسالم گويند در زمانه ھای دور يعنی آن گاھی که به گفت

تر رفته، ۀ جبارانه اش از انسانھا نيز فرا مقتدر بنی اسرائيل، کارش به جائی رسيده بود که دامنه و گسترۀ سلطهپادشا

 -اند" چاکر و غالمبنده و "آرزوی ديرين ديانت يھود را که گويا از طرف يھوه خدای شان، تمام مخلوقات، نزد آنھا 

" ھدھد" می خواست برآورده سازد، يکی از روز ھا يک دسته -در اسالم" اشرف مخلوقات"چيزی باالتر از اصطالح 

  . که به مرغ راستگو و مرغ سليمان نيز معروف است، از باالی مرغزاری عبور می کردند

ھا بود، يک خندق بد بوئی وجود " ھدھد"يبا که النۀ آنھا از آن اوجھا متوجه شدند که در پائين و در کنار آن مرغزار ز

 خر پير ديگری در آن يافت نمی شد، يک زنده جان و جانوران خونخوار، دارد که به جز زاغ و زغن، حشرات موذی

". ی آبی رنگیچه خوب علفھا"مگر مست و نيمه ديوانه، در حال جفتک پرانی با آواز گوشخراشش فرياد می زند که 
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حضرت "ھا از ارتفاع پرواز خويش کاستند و توانستند پائين را با روشنی بيشتر ببينند، متوجه شدند، که " ھدھد"وقتی 

 کره خری چند، چند شغال، روباه و کفتار نيز، ھريک به خاطر رسيدن به ھدف خود از ِتنھا نيست بلکه در کنار" خر

 تکرار می "کورس وار"" علفھا رنگ آبی دارند"آواز نکرۀ خر را که گويا پشت خر رقص و پايکوبی نموده، ھمان 

  .کنند

شکار به وسيلۀ خر و اطاعت برده وار حواريونش را قبول آ مرغ راستگو است، اين غلط انکه نام ديگرشھا " ھدھد"

  :نتوانسته به غرض اصالح گفته ھای خر، پای پيش گذاشته، گفتند

و خری، مگر نه کوری و نه ھم رنگ کوری داری، چرا علف را که نام ديگرش سبزه آھا، خر اين درست است که ت

  است، آبی می گوئی؟

خر که خربودن يگانه افتخارش است، در حالی که باز ھم با دمش خيل حواريونش را به رقص واداشته بود، با ھمان 

  : صدا گفت

اخله می کنيد؟ فقط منم که می توانم بگويم کدام رنگی آبی  کار استاد زمانه در تشخيص رنگھا مدشما چه کاره ايد که در"

ِال شما در سطحی نيستيد که بتوانيد به دانشی که من خر آموخته ام ، شک نموده، دھان به اص. است و کدام يکی سبز ً

  ".اصالح افکارم باز کنيد

فت و خرپير جفتک پرانی ھا طرف ديگر، باال گر" ھدھد"وقتی بگو نگو، بين خر و حواريونش در يک طرف و دستۀ 

ادامه می به تکرار ھجويات خر " خرس را به رقص آورده ايم"را در حالی از حد گذشتاند که حواريونش در دل با بيت 

  . رسيد و قضيه را استفسار نمود- پيغمبر- پادشاه - " سليمان"، سرانجام خبر به دادند 

  : وی متعجب شده بودند، حکم داددستوره تمام دربارش از از تمام جريان آگاه گرديد، در حالی ک" سليمان"وقتی

  "ھدھد ھا را زندانی کنيد"

، مگر "سليمان"که تا آنزمان چنان بيعدالتيی را در مورد خود نديده بودند، يکصدا فرياد برآوردند که يا ھا " ھدھد"

  در می نمائی؟که چنين عليه ما حکم صا" علفھا رنگ سبز دارند "اشتباه کره ايم که گفته ايم 

  :ھا گفت" ھدھد"اب ودر ج" سليمان"

 با خر نه شما در تشخيص رنگ اشتباه نکرده ايد، علفھا براستی رنگ سبز دارند، گناه قابل مجازات شما آن است که

  .نموده ايدو خر بچه ھا بحث 

  !خوانندگان نھايت گرامی

ھای زمان صادر نمايد، ترس دارم که نکند " دھدھ" تا چنان حکمی را در مورد اينک که ديگر عصر سليمانھا گذشته

ھا بحث " ھاشميان"بس مجازات نمائيد که چرا با ح با  را"ازادافغانستان-افغانستان آزاد"شما تمام ھمکاران قلمی پورتال

 .که اگر چنان حکمی ھم صادر کنيد، زياد به خطا نرفته ايد. نموده اند

 


