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متن دفاعيۀ خرھای کشور
اين طنز نامه را از سايت  http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=90896اخذ نموده و آن را
بدون کم و کاست به معرض ديد ھم ميھنان می گذارم.
"اينکه خرھای افغانستان چه چوب تری به آقای سياف فروختند که ايشان اينقدر ناراحت شدند نمی دانم اما تا جائی
که از متن سخنان شيوا و گھربارشان فھميدم ايشان معتقدند که تقديرنامه به خران کشور در حقيقت توھين به دين و
اعتقادات مردم است و ما مجاھدان سر برکف کشور نمی گذاريم که ھر کسی سرش را بيندازد پائين و از خر تقدير
کند.
با توجه به اين سخنان ،رئيس ائتالف سياسی خران افغانستان نسبت به سخنان استاد سياف شديداً واکنش نشان داد و
اين حرف ھای استاد سياف را نظرات شخصی خودشان داشته و ابراز داشتند که کوشش نکنيد که فضای مسالمت
آميز جامعۀ خران را با جامعۀ انسانی خراب کنيد.
نمايندۀ خران کشور ضمن ابراز نگرانی از چنين سخنانی افزودند :ما خران بسيار خر بوديم که به ھمين دار و دستۀ
جناب سياف در زمان جھاد مرمی و تسليحات و آذوقه از راه ھای صعب العبور برايشان می رسانديم مثل حاال نبود
که ايشان موترھای زرھدار و آخرين مدل داشته باشند ،اين که زحمات ما را ناديده می گيرند و حتی چشم ديدن يک
تقديرنامه را ھم ندارند ،متأسف ھستيم.
جناب پوھاند خر عالوه نمودند :نياکان و اجداد ما چون خر بلعم باعورا توصيه ھای زيادی به ما داشتند که تا می
توانيد خوبی کنيد به اين بندگان ناسپاس خداوند؛ حاال اين آدم آمده و می گويد دادن تقدير نامه به خرھا توھين به دين
است؛ مگر دين و خدا و مذھب تنھا از توست .باز مجبورمان می کنيد که در مناجات شبانۀ مان شکايت اين استاد را
به خر بلعم باعورا بکنيم.
ما حتی کرامت انسانی شما را نگاه داشتيم و شما نه تنھا کرامت خريت ما را حفظ نکرديد بلکه از جايگاه باال به
عزت و حيثيت و آبروی ما در نزد ديگر حيوانات آسيب رسانديد و توھين کرديد ،يعنی حيف تمام بارکشی ھائی که
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به شما مردم کرديم ،برای شما ھمان شير و پلنگ و ببر و گرگ و کفتار خوب است که ھم پاره پارۀ تان کند و ھم با
افتخار بگوئيد ما شير و ببر و پلنگ و عقاب ھستيم ،يعنی شما ديوار کوتاه تر از ما پيدا نکرديد.
در خاتمه ما با يک عرعر محکم و کوبنده سخنان استاد سياف را تقبيح می کنيم و می گوئيم که خير است که برای
شما تمام دنيا و جھان و ممالک مدال و تقديرنامه و لوح يادبود دادند .با ما ھمچشمی نکنيد ،برايتان شرم است که تا
يک آدم تان آدم شد و برای يک خر ما تقديرنامه داد گپ را در سطح تمام دنيا افشاء می کنيد ،سيالداری ھم حدی
دارد و ما چيزی برای گفتن نداريم در غير آن که به اين سخنان شما خنده کنيم ،عرعرعر."...
افزوده:
از آن جائی تمام حيوانات به خصوص خر ھا بين ھم چالبازی و دروغ ندارند ،فکر می کنم مشکل آقای سياف آن
است که از يک جانب می خواھد ،با »خران« ھمگام و ھم آخور گردد و از طرف ديگر ،به عادت انسانی خود عمل
نموده به فکر زدن چال به رقيب خود بود ،خبر نداشت که آنھا دست پرورده ھای ربانی اند ،و در چال زدن استاد.
ھرکه را تا حال خواسته اند »خر« ساخته اند و بعد از اين ھم خر خواھند ساخت ،چه دل آقای سياف بخواھد و چه
ھم نخواھد ،فعالً ناگزير است تحمل نمايد.
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