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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 Political سياسی

 
  ،آزاد ل

 ٢٠١٢ نومبر ١٠

  ھا وخر

 ؟!!االغ ھای تيوريسن
ن  اتکررزمنده و خستگی ناپذير و مباز قھر مانان ، ن راستين  نواميس ملیاھمه از گردانندگان مبارز و مدافعقبل از 

خاطر ه نموده ب اظھار سپاس) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد ( آزادگان و ديگر انديشان  يعنیۀپورتال گرانماي

به ھموطنان )  عشقیۀميرزاد( ھذا را با چند مصرع  شعری از ۀو وطنپرستی شان  ممنون  و نوشت  ھمت،شھامت

 دارم عزيز پيشکش می

 خرکام ه دردا و حسرتا که جھان شد ب

 نام خره دولت بۀ زد چرخ سفله سک

 خر سرور ار نباشد پس ھر خر از چه روی

 گردد ھمی ز روی ارادت غالم خر

 ؟!آزادگان دھر  ، خر بنده ای خران شده

 اين احتشام خره پھلو زن است چرخ ب

 ند اندرين دياراخر ھا تمام محترم 

 بايد نمود از دل و جان احترام خر

 ن دولتندخر ھا وکيل ملت و ار کا

 بنگر که بر چه پايه رسيده مقام خر

 شددايم رياست خر ھا به ملک ما

  خر"ثبت است بر جريده عالم دوام"

 آگاه از سياست کابينه اش نشد

 که نيست معين مرام خر!! نبود عجب

  منعقد  شودء وزراۀروزی که جلس

 ازدحام خر در بار چون طويله شود ز
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 در غيبت وزير معاون شود وکيل

  ساله ايست نايب و قايم مقام خرگو

 ؟؟!!خر ھای تيز ھوش وزيران دولتند 

 ن مقام خرأز رتبه و ش!!يا حبذا

 ين گروهان االغتر وکاليند  از آاز

 تثبيت شد به خلق جھان احتشام خر

 شخص رئيس دولت ما مظھر خر است

 ری  قايم  مقام  خرآ!   جز خر ه نبود ب

  استظلم بر خر! چون نسبت وزير به خر

 انصاف نيست کاستن از احترام خر

 امروز روز خرخری و خر سواری است

 فردا  زمان  خر  کشی  و  انتقام  ز  خر

 چند روز قبل مبارز وطنپرست ھموطن نھايت خوبم ميرويس ودان محمودی وادارم ساخت تا به تأسی از  ۀنوشت

 ،تر صحبت نمايم  شان  کمی مفصلۀنوشت

که  از ی شمول آنانه اين پور تال ب  اين نوشتار بپر دازم الزم افتاده تا از خوانندگان  ار جمندۀکه به ادام يناقبل از 

 چون ھمچو عنوانی شايستگی  ، ندارند به خاطر انتخاب چنين عنوانی  معذرت بخواھم یخوش ھايم دل من و نوشته

يز و گرامی  بعد از خواندن اين نوشته  و درک  عزۀ چنين عنوانی را بر گزيدم تا خوانندبه اجبارتحليل  را ندارد اما 

 ؟!!شوم  ئيد و يا سر زنش نمايند ؟؟   شرافتمندانه  خوشحال میأ بنده را ت، خود ماۀ  عينی جامعحقايق

؟؟  من !!ھا دين است  که  وجه تمايز حيوانات  با انسان يک تعداد از دين سازان طرحی داشتند و دارند مبنی بر اين

روی ) مخصوصاً خر(ھای  اساسی را بين آدم و حيوان  و روی ھمين شک مجبور شدم تفاوت!! مين شک دارادر

ين باره چيزی بنويسم از علمای اکه در  يناجو  و به نشر بسپارم  و قبل از  و معيار ھای غير دينی و مذھبی جست

سند تا برداشت ما ازدين علمی تر و  توقع دارم  بيايند  و روشنتر بنوي،،،و،،،دين و اسالم شناسان و پژوھشگران و

ھای دين صحبت و خود را آگاه سازم که آيا واقعاً معيار شناخت و تميز انسان  خواھيم از ريشه  من می،غنی تر گردد

 با حيوان  دين است يا چيز ھای ديگر ؟

شود که  انی اطالق میکه خر به آن موجود و حيو خاطر اينه  خر  االغ نوشته ام؟؟  بۀبايد بنويسم چرا عوض کلم 

 وجود فزيکی خر را دارد و!! خريتاعمال !! تفکر خريت !! يت مادر زاديعنی موجودی به خر!! است واقعاً خر 

خر قيافه و خر  ، خر مفکوره، و خالصه از ابتدای تولد تا وقت مردن خر صفت) اطاعت نمودن بی چون و چرا(

 ۀام با در نظر داشت نتيج آدم ھا شده  يک تعدادۀوجه زندگی خرانست متخال صه از ديد من که سالھا!!  د باش می

 نمايد يا در قالب آدم ؟ و رشد و نم،؟ چه در کالبد و جسد حيوان تولد!!گويند خر  نسبی اخذ شده   به  موجودی می

 هاالغ يعنی چخوب ) االغ(؟ !!ام  اغ  آنچه من عنوان دادهرويم سر  می،يمگذار حال اين بيچاره خر را به جايش می

خر رنگ !! ؟؟ خر نکتائی پوش !! خر ؟؟  االغ  سياسی و اجتماعی ۀ بنده االغ يعنی شکل تکامل يافتۀ؟؟ به عقيد

ماعی و سياسی کشور ت نوع کم نيست و نظر به  شرايط اجکه البته اين!! خر وطنفروش !! خر استعمار زده  !!شده

يد بوده  و فقط ن نوع خر ھا رو به تزاھای استعماری االغ شدن ايمانده به تناسب  بھره برداری نيروی  ھای عقب

فته  و منحيث مکروب ھای اجتماعی  در ھای اجتماعی و سياسی به خود گر تاشکال مختلف را نسبت به ضرور
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ی زد تا ئھا ريسن بايد مثالض رو شن شدن انواع خر و االغ تيوغر!!  کنند حدود خر فکری دربين مردم تبارز می

ی ئکه مثالھا يناگذرد کمی رو شن گردد ؟؟   قبل از  ھای اجتماعی و آنچه در کشور می يت ھای  دور از واقعيتذھن

 من در ،ھای انسانی نيست ين زمينه بدھم  بايد ياد ھانی نمايم که منظور من از دادن مثال توھين به شخصيتادر

باشد و   خرانه باشد میه چ انسانی وه خرافی چۀورمبارزه با کشتن شخصيت انسانی نيستم  جنگ من با آيده و مفک

ين موارد اشرف که  خواستار تو ضيحات بيشتر در ھر ھموطن با ؟؟!!نويسم  شن شدن  واقعيت ھا میفقط غرض رو

 و خاطر مبارک شان را آسوده را اقناع ات داده و بنويسم تا ذھن  شانحدر مورد توضيين ابيشتر ازتا باشد  حاضرم 

 آن به ۀمغزی ندارند که در  بار يبا ھم شکل دارند  ور ھا ھمه شکل و پو ست تقر                     خ    ،دارم

 تا ھموطنان ما به ماھيت ھای خر صفت بايد مثال آورد و نمونه پيشکش نمود  از  آدمبه اجبارصحبت نشست  فلھذا 

ا را در مجموع بدون در نظر داشت وجود   ميتوان خر ھ،يت  و االغ بودن رايج در وطن آشنا شوندخر و خر

  ؟؟:فزيکی و شکل و شمايل آنھا به رديف ھای ذيل اجماالً تقسيم نمود 

توان از  دنباله روان رھبران به اصطالح جھادی  تصر میخھا خيلی زياد است  فقط با م د آنتعدا !!   خر ھای عادی

  ،باشند خود می  مخصوص بۀ ھم دارای رتبه ھای خران؟ که ايشان!!ھا ياد کرد   سی ساله از آنۀبا داشتن تجرب

يت وکالی پارلمان و توان گفت که اکثر توان فرد فرد شمرد فقط می  ؟ نمی خر ھای مھم و خدمتگار بيگانه ھا

  ،ين جمله حساب نموداتوان در وزرای کرزی را ھم می  وءالبته سفرا!!! اعضای  انتخابی مشرانو جرگه 

 ،گل آقا شيرزوی  ، شھنواز تنی، عطا نور،ستم دو،قق ح م، سياف،خليلی  ، مثل آقای خرم ؟؟ !!خر ھای وحشتناک

   گالب زوی و چند بی سرو پای ديگر،فھيم

 ، سليمان اليق،ھبی  معتصم با مذ،عبدهللا عبدهللا  ، حضرت علی،ياسينی  ،مثل يونس قانونی : ماتخر ھای ديپلو

 ،مقبل  ، سيد حامد گيالنی، سرور دانش، امرهللا صالح ، اتمر،کبير رنجبر ،  پدرام ، بھير،غيرت ،امين ار سال

  احمد شاه احمد ،نورالحق علومی ، حاجی امين وقاد، ولی مسعود  ،  نعمت هللا شھرانی ،علی احمد جاللی  ،احدی

   و چند خر ديگر،زی 

  ، ثابت ، محسنی ، پير گيالنی ، ستار سيرت ، کشاف ،صبغت هللا مجددی :  دعا گوی و مد يحه سرا ،خر ھای آرام 

  ؟ !! و چند خر ديگر ،  ھادی شينواری ،مال ضعيف 

   فاروق وردک و محمدی، زاخيلوال ، مثل  آقای احدی : خر ھای رند و چاالک

 وکيل و تعدادی زيادی ،محبوب هللا کوشانی ،… جنرال پھلوان عبدالملک، مثل آقای جنرال صافی :خر ھای گمشده 

  )خ  ،د ،کدر رھبری ح(از خرھای 

طنان  ھمو، و اسمعيل خان، حقانی ، گلبدين ، مال ربانی ،مثل مال عمر  : منتظرو  ھوشيار ،ھای چند زنجيرهخر 

ھا پيرو دين اسالم بوده و عربی را ھم بلد ھستند و اگر ھم مسلمان نبودند   آنۀمود که ھمگرانمايه ما توجه خواھند فر

کشتار  قاچاق مواد مخدر و انسان  داشته و، جنايتۀ سابق؛اند  آياتی از قرآن خوانده و مسلمان نما شدهبنا به جبر تاريخ

 نوکر صفت ،اسوس مشرب  ج، شان بوده ۀلي و نواميس مردم از جمله وظايف او تجاوز به مال، ھموطنان ۀحمانبير

 ۀخاطر دين شان انسان گفته و از دايره  بتواند اين اشخاص را و در خدمت بيگانه بوده و استند ؟؟ آيا کسی می

ۀ توان ديندار بودن و يا ديندار شدن را معيار قرار داده  و  ھم بيرون کشند ؟؟ آيا می) مخصوصا خريت(حيوانی 

          جنايات و آدمکشی ھای شان را ناديده گرفته و عبادت و اسالميت را  وجه تمايز انسان و حيوان قرار داد ؟؟؟؟                

ی ھم  مطابق منطق خريت  ئيات و تيوری ھابرای خر بودن و خر زيستن خود نظر؟؟ آنھا !!ھای تيوريسن خر

ازند چرا که ثابت س  برای اين،شان است  ؟؟ و ھمين خر بودن يک نوع افتخار ھم برای!!دارند  داشته و يا طرح می
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انه و خر زيستن و خر گرائی  معزول شوند و يا که از قدرت مندی خر اند و آرزو دارند زمانی خر اند و يا خر بوده

خواھند دو باره در  اجتماع انسانی منحيث خر اصلی و خر فھميده با تمام صفات   سقوط قرار گيرند  میۀدرآستان

توان از شماره ھای بيشمار  ين جمله میاد قھرمان سازند  و از خريت در جامه و لباس انسان ظاھر شده و از خو

ان و ھمچنان از آھن زنگ زده  اعظم دادفر و آن کاله نمدی بی وجد-آنان فقط به ذکر نام ھای رنگين داد فر اسپنتا

ر ھا خفتن  يت و در  آغوش خ خر آقای سپنتا بعد از مدتھا،باشد ياد  نمود ھايش مثل پنير ھالندی می) کومه گک(که 

 به پخش تيوری ه  شروع نمود،هط قرار گر فت سقوۀ در آستانواز آخور استعمار  غذای خرانه  خوردن  چون فعالً 

 ؟؟ ھنوز ھم بيچاره خجالت ميکشد تا کامالً در چوکات مدافع ستا  چرا خر شدهد؟؟ تا غير مستقيم ثابت ساز!!خرانه 

خران صبور باشد چون ھنوز شانس دو باره خر شدن شان و در خدمت  ۀ  شايد ھم از جمل،خريت خود را قرار دھد 

 که شايد در آينده انتظار ین از نعماتآخواھند در دفاع از خريت و يا تضاد با  خران قرار گرفتن موجود است و نمی

ت کن از برن آقا و امثال شاياد داشته باشيد ايه ب!! نسل جوان !! ھموطن ( ،کشد خود را محروم سازند را می شان

دن نسل جوان و آگاھان سياسی نظر به عدم تشکل جنبش ھای مترقی و فعال بو(حکمروائی دين اسالم در کشور  

 مدتھا خرانه و خر ، مبارزرات سياسی خرانه شده و نظر به خر پذيری ملتۀبا طمطراق زيادی وارد عرص) کشور

  ) خواھند نمودمت بيگانگان عمل  نموده وصفت در  خد

 و االغ) سبز(تدائی از سپنتا  خر ب اۀ خرانۀنيتی سر زدم چند نوشتسب تصادف که به چند سايت انترحقبل  بر چندی 

بار  به دراشينانه ئموريت خاأينکه ما قبل از ست بلکه چند سطر ؟؟  سپنتا خواسته اهبی وجدان خواندم  آنھم تا آخر ن

د تا باشد ی شروع  و در جای ديگر ختم نمايئسد از جاه پايان بر بگردانندگان بی وجدان ترين دولت افغانستان اجباراً 

  ؟؟  خران بعداً پذيرفته شودۀدر جامع

شود   در ميان باشد از ھر خری خر تر میوی شعور بوده و ھر گاه پای منفعت شخصی با  از خر ھای نيمه فرد اين 

 ۀلمان و دو باره افغانستان نشان دھنداعداً  در افغانستان و باشنظری مختصر به سير زندگی و دوام حيات سياسی 

 ۀ خرانۀ اين دور،ھای اشغالگر و چپاول کننده ھستی مانموده  که  نظر به لزوم ديد نيرواو درک  ،ھمه چيز است

باله خوران استعمار دور ز فعاليت خر ھای ديگر  مساعد و ۀشود تا زمين سياسی در کشور ما نيمه تمام گذاشته می

 بی وی ،دست گيرنده ھای سابقه  و کھنه خر ھا دو باره  متحد  و قدرت سياسی را بر جمع شده  ختر خری بزرگ

!! شود در باره اش صحبت نمود و اما پنير جان   فعالً نمی.می ؟؟ خر که کاله نمدی دارد؟؟  و آن دو!!نصيب نماند 

ت و خر شناسی از مونشن صدا بلند از آن خر ھای زنجيری  و افسار گسيخته است که وقتی راجع به خر و خري

باشد بر   خر ھای تيوريسن میۀقا  در جملآآيد چون   جناب شان در ھر کجای دنيا که باشد به سوزش می،،،…شود 

دانند تا عرعری را  برای خوشنودی اربابان و نيرو ھای استعماری و انجو بازان  خود با وجود خريت تمام الزم می

جناب (باشند؟؟  مت مینوز ھم چنين موجودی زنده و در خدران و انجو سازان بدانند که ھ تااستعمار  گ،سر بدھند

ه  سياسی است که ھوس پوالد بودن داشته وحاضر به ھر نوع خدمت به ديگران  بوده بۀدشان ھمان آھن زنگ ز

  .) ذلتی را قبول دارنده به پو الد نسبتش دھند ھر پستی وکشرطی 

 ۀممکن اين نوشت، ھا توھين روا داشت مردم ما  انسان اشرف مخلوقات است و نبايد به آن از   از ديدگاه تعداد زيادی

جود شريف به خر و يا خر صفتی   بشريت  و آدم پندارند و نسبت دادن  اين مو،ھين به انسانرا سر تا پا تون م

 ب ھستيد اما اگر  کمی به آنچه میحانه نھا و يا مقام شان خواھد بود ؟؟ بايد عرض کنم که شما حق بتوھينی به آ

انسان (ه مقام شامخ انسانی ندارد ؟؟  اين خر ھا ھيچ نوع ارتباطی بۀمائيد متوجه خواھيد شد که  مقايسنويسم توجه فر

 سان از خود مشخصات و صفاتچون ان) (شکل انسان تولد شده استه قات است نه ھر کثافتی که باشرف مخلو
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 ؟؟!!تا به او انسان گفتمخصوص را بايد دارا باشد 

بی  ،ست  بيگانه پر،وطن فروش !! وجدان کامل انسانی داشته  :: يم که گو من انسان و در  قدم دوم آدم به کسی می

خاطر ه چپاول گر دارائی و مال مردم نباشد؟؟ جاسوس و غالم نبوده جنايت کار و آدم کش نباشد ؟ ب ،… و ،ناموس 

حلقوم نبرد ؟ حيا و شرم داشته باشد ؟  به ناموس ملی و ھموطنانش احترام داشته خوشنودی استعمار  ھموطنش را 

ين ااز يک باشد ؟ حق آزادی انسانی را بداند ؟ حال از شما ھموطنان توقع دارم تا قدم جلو گذاشته بگوئيد کدام 

ند؟؟ چون تعدادی که اين رخاطر داشتن دين و مذھب  از حيوانات فرق داه د بن آدم را دارۀی که فقط قيافئھا آدم

نه تنھا دين  بلکه : را مطرح نمو ده اند بايد عرض بدارم که ) يار تشخيص بين انسان و حيوان استدين مع(موضوع 

  حد بين انسان و حيوان را معين سازد ؟؟؟تواند  سر ھيچ معيار مذھبی و دينی نمی

 آزاد ل

 

 

 

 

 


