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   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوی کاناداۀسيدموسی عثمان  ھستی سردبير ماھنام

  ٢٠١۵ جنوری ١٠

   خر؟گرینشان افتخار و يا تصديق خر
  اعطای نشان ازاتحاديه گرفته ميرشده    و پيگير شدهشنيدم دربين خران پيکار

  حاال که بشھرت رسيده پاچه گير شده   ير شده ـش کودن  چو قلۀ پامبفکرخود

  شاعربی وزن وبی ترازو

اين  مانند که رھبران پاکستان سالھا حالی در به رھبران پاکستانی ندادند چرا. دادند درھند به دوخر اعطای نشان افتخار

به دولت را  اعطای نشان افتخار چرا يا و به شانه کشيده اند بياورند خم به ابرو که اين  بدونھا راامپرياليست بار خر دو

. نده ابه شانه کشيد بھترازاين دوخررا مزدوری  که آنھاھم سالھا بارجاسوسی و ندادندآن  مستون پنجو کابل پوشالی 

 .اين دوخرنيست کمترازپس لگدو ستونھای پنجم آنھا افغانستان  کستان و پاھایدولت اين کم نظری لگد بدانی که بای ھند

  .وازدولت پاکستان ودولت افغانستان مستحق ترآخوندھای ايران بودکجاگاری کندعاقل که بازآيدپشيمانی

  

 در ھند برای خرھا مراسم عروسی برگزار می کنند «

 .يل پرکاری و وفاداری نشان افتخار اعطا کرده استرھبر يک حزب محلی در ايالت بنگلور ھند به دو خر به دل

ام که به تمام حيوانات اھلی مثل خر، گاو، بوفالو و سگ نشان افتخار  من تصميم گرفته: "واتال ناگاراج در اين باره گفت

 ".تر ھستند تر و گوش به فرمان  تر، منضبط کوش ھا وفادارتر، سخت بدھم چون اين حيوانات از انسان
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 .ی می شودئه می شود بی اعتناآقای ناگاراج معتقد است به خرھا که از آنھا برای کارھای سنگين در ھند استفاد

ت داوران انجام شده و از اين نظر اين جايزه أاو گفت انتخاب اين دو خر بدون فراخوان، درخواست پذيرش و بدون ھي

 .است" فرده منحصر ب"در دنيا 

 .اه چنين مراسمی را برای ارج گذاشتن به خدمات اين حيوانات برگزار کنداو ھمچنين قول داده ھر م

آقای ناگاراج اين جايزه را راجيوتساوا نام گذاشته، اين نام ھمان جايزه ای است که دولت ايالت کارناتاکا ھر ساله به 

 . می کندء اھدا،برجسته ترين زنان و مردانی که به اين ايالت خدمت کرده اند

که اين دو خر شسته شده و با شال و  ن بزرگداشت در يک ايستگاه اتوبوس شھری برگزار شد؛ در حالیمراسم اي

 .ھای رنگی آراسته شده بودند، برای آنھا مراسم گلريزان انجام شد مھره

خود ر حزب کنادا چاالوالی واتال پاشکا است و به دليل اعتراض ھای غير متعارف ب سال دارد، رھ۶۵آقای ناگاراج که 

 .شھرت دارد

 .» سوار بر يک بوفالو در خيابانھای چاماراجاناگارون به قيمت سوخت اعتراض کرد٢٠١١او در سال 

 

 

  


