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   خران خراسان بزرگرياست اتحاديۀ:   دادخواه

  ذات اقدس:    داد گر

  ٠٦٫٠٨٫٠٩:     تاريخ

  داد خواهی خران از جفای آدميزاد: موضوع 

  

  

  انجانزنده جهان و به پيشگاه خالق 

  "خران"منجمله 
  

  طنــــز
  

نی وال محاط آن ذات اول و آخربيرون نبوده و نيست و نيک به خاطر دارند که بعد از خلقت جنس حيطۀ علم لُداز 

، تجاوز فارغ از هر نوع انحصار طلبی، زور گوئی صد ها هزار سال قبل، ما بدون کدام ادعای خاصی و" خر"

رد تا بزرگ واز مذکر تا ست نموده، از خرام توأم با صميميت زيآفضای  زنده جانان، در يک به حقوق حقۀ ساير

تنها خطری که گاهگاهی حيات ما را تهديد . شکر آن ذات اقدس را به جا می آورديم مؤنث با آواز بلند ذکر و

س در نتيجه از هزاران يکی را به قربانی ميگرفت، حمالت ناگهانی حيوانات گوشت خواری بود از جن ميکرد و

 با آنکه هميشه خاطر ما آزرده بود که خالقی به اين بزرگی و. عده ای گرگ گرسنههم گاهی  شير، پلنگ، ببر و

 داشته در عوض آنکه خود شکم مخلوقش را با یعظمت که نام جنس ما نيز از آن بزرگی گرفته شده، چه نياز

 تمکين  مگر باز همنمايد،اع تری حواله بی دف کرامات ذاتی سير کند ، خوراک وی را به جان حيوان کوچکتر و

حرفی مقابل خالق به زبان نياورده که چه، حتا در  رين عبادت دانسته، جان می داديم وبه مشيت خالق را  بزرگت

 بزرگان ترينِ که تمام ملکوت را فرا گيرد شکر خالق گفته به بزرگی او که بزرگ همان حال دريده شدن با صدائی

  .ماست، شهادت ميدادي

  و، حق ناشناس، انحصار طلب، سود جو سال قبل از امروز که موجود مضر ٨٠٠٠اين وضع الی حوالی 

 به مثابه وديعۀ خالق به مخلوق اعطاء آن ذاتاولين رسن را بر پايمان بست و آنچه را " آدم"ی به نام افرنعمتک

تا اکنون چه بر سرما از دست اين زمان  آن يم که ازئ نمی گو.؛ دوام نمود يعنی آزادی را از ما ربود،فرموده بود

ارنوالی بی اطالع از محض به خاطر آنکه نکند . چه مشکالتی از بابت تسلط او بر ما گذشت موجود آمد و
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يا يکی از آن ره گم کردگان طرفدار آدميزاد مسؤول دوسيۀ ما از جانب ذات اقدس مقرر گردد، و  زندگی ما و

، نکاتی چند از غمنامۀ بی پايان ديا حب آدميزاد بازنده اعالم گرد ز روی عدم فهم وجنس ما در دادگاه نهائی ني

  .مي را تذکر ميده"خران"

التماس ما آن است که اين دادخواهی را به رسم آدميان به معنی اعتراض عليه خلقت ندانسته در کنار عقوبت 

عقوبتی بر ما  عذاب و ت سخت تر از هرکه اين محرومي. محروم نگردانيد" گوشۀ چشمی"آدميزاد ما را از 

  .آمدگران خواهد " خران"

  :و اما ذکر شمه ای از مصايب

همه را تا نيست تا بشود   يکی دو،مصيبت های ما از جنس آدميزاد و آنچه از وی بر ما وارد آمده رنج ها و

 بست، ايکاش تنها رسن بود که بر پای ما رسن گفتيم از آن ايامی. را بر شمرد" ال تحصو"حساب کرد که نتوان 

بست تا هر حرکت ما را بر اساس وارد کردن درد آن که از منخرين ما ميلۀ داغی را نيز گذرانيده حلقه ای بر 

 ذات ی چندی به خود از جانبپا که بعد از نسبت دادن تکريم هااين موجود دو. جديدی تحت کنترول داشته باشد

هائی را که خود بايد می  تمام کار و کاهلی نام گذاشته از فرط تنبلی"خلوقاتاشرف م"اقدس خويشتن خويش را 

  .  است تحميل نمودهمارا از انجام آن هرگز سودی درميان نباشد، بر گردۀ ا م ، و کرد

 را که می بايست با قوت اليموتی بر سر پا ايستاده می ماند از يکطرف در زير بار خود فرود وجود نحيفاين 

ما  زم ، نيز ايکه بدان قناعت داشته شکر رازق آن می گفتمان علف را يگر با خست جبلی خود هاز جانب د برد و

  . داشتدريغ

رسن در گردن به پيش انداخت که هيچگونه منفعتی از آن بابت نصيب  را در هزاران جنگی بار بر دوش وا م

 قربانی" خران" مدت به چه تعداد از  چه بگوئيم که طی اين- که اکنون با جنس خود هم می کند  کاری-يمنمی شد

 مگر کيست که الاقل از آن در خون خفتگان به نام شهيد ياد کند تا چه رسد به اينکه .دی های اوالد آدم شدندآزمن

  .جو وارثين آنها را زيادتر نمايند کاه و

م از دست اين حيوان دوپا چه هرچند ما بمانند آدميزاد حسود نيستيم و اين را هم ميدانيم، که تمام حيوانات ديگر ه

مگر اين را هم می بينيم که اين حيوان دوپا در بی انصافی و خصومت عليِه خر، شديد تر عمل ميکند، . کشيده اند

البته آن زيارتهائی را که . ميتوان ديد" شريف"در پنجشير " بز"که نمونۀ آنرا در مرقد و بارگاه ساختن برای 

نس خودش، ايجاد دادن ج ما بوجود آورده، نه برای تکريم از ما بلکه به هدف فريب انگريز با دفن قسمتی از بدن

  .کرده، که ما را از آن نه خيريست و مسؤوليتی

بعد از طی مسافه های طوالنی ديگر توان از دست  زير بار طاقت فرسا وستخوانی  ا ونحيف های وقتی اين بدن 

خوراندن مقداری   عوض برداشتن بار ، دادن لمحه ای استراحت وبر زمين می افتاد آن بی مروتان در ميداد و

 می خواستند  که داريمیم کوتاهکشيدن از ُد  افتاده، بالگد  با چوب واجو و آب تا تجديد قوا صورت گيرد، به جانم

 زبان را به ، زخمکردنداغ  ها را توان ايستادن نبود آن بی مروتان بعد از زدن وچون پا.  از زمين بلند کنندارا م

تنبلترين ها را مخاطب  همجنسان خود را که ما خران عار داريم با آنها مقايسه شويم به ما مثل زده ،کار گرفته

  ".خرش در گل بند مانده: "قرار داده می گفتند

ساير حيوانات يکجا در بند می کردند، هر چند سودآوری ما بيشتر از ديگران بود مگر در تمام  وقتی ما را با

استفاده را نموده هر  اين بی انصافها از تحمل طبيعی ما حد اکثر سوء. داريم امتيازات در صف آخر قرار داشته و

  .آنچه بد بود وهست به ما نسبت ميدهند
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 استثمار رحمانهيک جانب بی از زحمتکش هستيم،  ما را که در زحمت کشی نمونۀ کاملی از يک موجود فعال و

خر واری بارش کرديم : "از کار زياد می خواستند طعنه بزنند می گفتندرا  وقتی کسی از جانب ديگر ميکردند و

  ."از خود خبر نشد

خيزانند، در هم نمی شد ما را از جا بر" ُچکه"با  روان توان ايستادن در پا نداشتيم  و وقتی از فرط درد بدن و

قديمی تری نسبت به خودش  ونسب بهتر  عوض مراعات به يک موجود بهتر از خود که هم از اصل و

يا  يا دستش به خون هم جنس خودش و ر از خودش دارد وهيچ گاهی پا و، و هم اخالق نيکو تبرخوردار است

زنده جان ديگری رنگين نشده، به نفهمی متهم ساخته، بعد از آنکه خودش از خستگی کتک زدن ما از پا می افتاد 

  " داندخر نا فهم جای خوابيدن را هم نمی:"ميگفت

ارنواالن بخواهند از اين مظالم انکار نمايند و تو هم که هيچ گاهی مسؤوليت شهادت را با وجود ذات اقدس، اگر 

يزاد را در اين ورقۀ های چندی از خود آدم زمينه اقرارعلم بر يک عمل بر دوش نمی گيری می خواهم در اين

  .از آن نباشدداد خواهی ضميميه نمائيم تا هيچ کسی را يارای انکار 

  اين را قياس گير از اينجا آن و

   پل باشد پسين را ، خر پيشينه

                         ناصر خسرو

  روسی خواندندـخرکی را به ع

  شد از قهقه سست خر بخنديد و

  م بسزاـــــــص ندانـگفت من رق

  داتم بدرستمطـــــــــربی نيز ن

  ر حمالی خوانند مراـــــــــــــبه

  هيزم چست  و نيکو کشم  کاب

                      خاقانی    

  خر را به زدن ، اسب نتوان کرد

  حکم دهخدا                         امثال و

  خرانرا کسی در عروسی نخواند

  هيزم نماند ر وقت آن کاب وـمگ

                                  نظامی

  :گ از کوه می آورد، چنانکهد، روز جمعه سنکار ميکرخر مال تمام هفته : يا اينکه و

  .زيردستان را هيچ آسايشی نيستء و  خرکچی روز جمعه از کوه سنگ می آورد، ضعفا 

                                                                                                 امثال وحکم دهخدا

  :يا اهانت های ديگری از اين سنخ و

  دم، آدمی بی نهايت احمق  خر بی يال و-

  خر بود خادمی ولی کاهل

  که بکار اندرون بود منبل

                        سنائی 
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   مغز خر خورده؛ در مورد ابلهان به کار رود-

  دانی کسیان  واقت خريت بهرۀ خدا داد است، کنايه به حم-

  ه تيمار خربنده گشتری را کــــــــــخ

  سه جو در شکم به که سی من به پشت

  اصر خسرو                              ن   

   خری زاد و خری زيد و خری مرد-

  حکم دهخدا                                امثال و

   اگر خر نمی بود مفتی نمی شد-

از جانب ديگر در  مگر از يکسو تعداد آنها کم است و خيری از ما کرده اند، ياد یهرچند بودند کسانيکه به صورت

  :بطن همان ذکر خير نيز اهانتی نهفته است چنانچه

  به که شير مردم در،  خر بار بر -

                                  سعدی

  خر بر آن آدمی شرف دارد

  ان بيازاردـــــــکه دل مردم

        سعدی                        

  

  !کلو دادستانِ  ای دادگستر خالصه 

زيرا آنها که در غصب صفات حميده يکی از ديگری  انحصار طلب .  هر چه بگوئيم از دست آدميزاد کم گفته ايم

آخرت  ترند، به محض آنکه صفت بدی را يافتند به زودی زود آن را هم بار ما مظلومان نموده روسياهی دنيا و

ذاب می آيند، شاعری از ميان آنها برخاسته وقتی از مال های خويش به عه چنانچ. را برای ما پيشکش می نمايند

  :چنين بلغور می نمايد

  اين چه شوريست که در عصر قمر می بينم

  ويش چو خر می بينمــــــــــمالهای وطن خ

  قـــــــنيست يکی در اين ملک که کند کارح

  ع حياتش به خطر می بينمــــــــور بود وض
  

  :شاعر ديگری اهانت را از حد گذشتانده ما را نيز آدميزاد و کينه ورز می دانديا اينکه  و

  خر سواری است امروز روز خرخری و

  انتقام خر فرداست روز خرکشی و

آورد های انقالب را  آخند ها تمام دستمردم ديدند که چگونه از اين هم بدتر وقتی در دهۀ اول انقالب در ايران 

 بر "انجزه انجزه الخ" وحدت را گوش بدهنددعای  با آن روز ده ها بار مجبور بودند همزمان ودند غارت نمو

  :وزن آن چنين ساختند

  همه خريم من خرم تو خری ما" 

  ر نر نريمــــــما همه پيرو يک خ
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  خمينی رهبر....... 

ی اين را می گوئيم وقت. نه ناموس ننگ گذاشتند ونه  برای ما ،مصيبت های جنس ما به همين جا خاتمه نيافته

مگر به همديگر اشاره ميکنند که می بايد در کار  ، "صدقنا" دل می گويند ربانی از تِه مطمئن هستيم  پيروان مال

يم که از دست آدميزاد مذهب زده به چه تعداد ئچه بگو.  بر مخفی کاری افزود،نظر استاد را بيشتر مراعات نموده

بترسد حتمًا شهادت  نشان پدری به خانۀ همسر رفتند، اگر مال ربانی از خدادر شب زفاف بدون ما از نو عروسان 

که متجاوزين جنسی سالها قبل تجاوز بر صغيران را بر کره خر های يک ساله تا سه ساله تمرين داد، خواهد 

  . نموده اند

آن ی را که با مذهب هم که در چنين حالتی در عوض محکوم نمودن نفس عمل، خيز دور برداشته گوشت حيوان

 چون بز، انیمذهب بدين صورت پوشش حمايتی برای حالل گوشت. صورت گرفته حرام اعالم ميدارد" وطی"

قابل خوردن  خر که از اول گوشتش مکروه تحريمی اعالم شده و؟ گاو فراهم می نمايد، مگر خر چه گوسفند و

  .نيست

يالدی تماشاچيان سينما از عشقبازی راهبه ها با خران بالفاصله بايد در همين جا افزود، آنچه را در دهۀ نود م

ضد انسانی کليسای  ديدند، در انجام آن عمل شنيع، خران هيچ گونه مسؤوليتی نداشته ، اين مقررات سختگيرانه و

جالب ترين بخش قضيه آن . کاتوليک بود که راهبه ها را در درون صومعه ها زير پای همجنسان ما می انداخت

عروس پسر تو شده زير پا می کردند، آنکه درمانده که غريزۀ جنسی خود را به اميد   زنان بيچاره وبود که آن

  ند؟ شاميب پسر اند که همه در انتظارش همان" خران"ه ، کنمی دانم از کجا بدين حقيقت پی برده بودند

ما " خريت" نسبت داده شأن پلشتی در وجود نامبارک خودش است ، آنرا به خر به عالوه آدميزاد هر چه زشتی و

  :چنانچه. به هم می زندرا 

  نفهم  وبرای مرد بيکاره: نره خر

 اين يکی از آن توهين های فراموش –. برای زنی بدکاره که به خاطر پول با کسی همخوابه می شود: ماچه خر

ی را  ، خر ديگره به خاطر چند برگ سبززيرا در سراسر جهان خری پيدا نمی شود ک. استخرنشدنی به مقام 

  -بر خود اجازه دهد

  شمادر خود  پيش از پدر و بی تربيت و اوالد شوخ و: کره خر

پسوند های متعدد، به هتک حرمت  نامأنوس از پيوند با پيشوند ها و صد ها ترکيب زشت و  به همين سان ده ها و

  .خر می انجامد

 – فردوسی –يکی داستان است پر از آب چشم : اناين رنجنامه هشت هزار ساله که به گفته يک تن از آدميزادگ

هنوز هم ازطرف آدميزادگان بر جنس خران روا ميگردد، از اواسط  سدۀ گذشته در برخی کشور های غربی تا 

به !!" حق مردم خودشان را کف دستشان گذاشتند"در اين کشور ها مردمانش بعد از آنکه . حدودی تغيير يافت

هتر از آدميزاد نيز افتادند، مگر چه سود که از يک جانب بعد از انقراض نسل آنها به فکر حمايت از حيواناتی ب

گی در هوای آزاد محروم نموده در باغ وحش ها چنان داز جانب ديگر زنده ها را نيز از زن اين کار دست زدند و

 از ند وويش در آوردولد آنها را نيز با القاح مصنوعی تحت کنترول خ حتی زاد وکه ، به اسارت کشانيدند 

  . عاليترين لذت زندگی نيز محروم نمودند
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می گويند در افغانستان که ما هم به خاطر بقای آن کمتر از آدميزاده شهيد نداده ايم، زمانی رئيس جمهور داوود 

 به حمايت از ما بر خيزد، ما که خريم تو خود دانی که چقدر آن " عمومیقانون جزای"می خواست با تصويب 

  .چقدر تبليغات دربينش وجود داشت  حقيقت داشت وءدعاا

" خر فيلسوف"ن اشرف مخلوقات صدها اجحافات آدميزاده را که تحمل هريک از آنها از همي ما تمام اين مظالم و

م فرو بستيم چون از اول ميدانيم که هيچ چيز بدون مشيت خالق امکان َد به خاطر رد خالق می ساخت نموديم و

 تا اين اواخر که ديگر تحمل را جايز ندانسته ، با به گردن گرفتن همه چيز ، دل به دريا زده عليه پذير نيست،

  :و آنهم بدان علت. پائين اعالم جرم  می نمائيم تمام حاميان آن در باال و آدميزاده و

 ٣٠٠٠ارد، به تعداد  خاص ملل متحد تصميم دآمده بود که گويا نمايندۀ" انيان آينده رسانۀ مستقل اير"در سايت 

خواندن اين خبر آتش به جان تمام خران زده، با در . رأس خر را به خاطر پيشبرد امر انتخابات استخدام نمايد

" پسين"فته واز جسد خود پلی ساخته تا  نظرداشت اينکه خون هزاران شهيدی را که با خری روی مين دشمن ر

  : ت اعالم می داريم با صراح،از آن عبور نمايد، در خطر می بينيم

 سال حاکميت جبارانۀ خود بر ما ، تا توانسته ما را بدنام ، احمق ، سمبول تنبلی، ٨٠٠٠آدميزاد در طول بيش از 

 يگان پس لگدی -نمونۀ بالهت، فساد و آواز بد معرفی داشته، بدون آنکه ما کوچکترين تقابلی با آنها نموده باشيم

" خريت"از همه باالتر روا را به هيچ صورت غيرت، همت و مگر اين اتهام نا- دۀ آنشير مادر برای زنن حالل و

  .کشور بنمائيم ما اجازه نمی دهد، تا پذيرفته خود را شامل خاينان به ملت و

  !آی آدميزاد

باالتر از سياهی رنگی نيست نه تو چيزی بيشتر از اين می توانی بر مصايب !  به ميخ هرکسی که می پری بپر

شکی ، م بريده  اگر از خود نساخته باشی که از تو ُد-اشرف مخلوقات "تو ائی و نه هم حاميانت را که به ما بيفز

  .  لقب داده اند توانی باشد که روز ما بد تر از آنچه هست نمايد"نيست

د ما را در به شما اخطار می دهيم که می توانيد کمافی السابق دشنام های قبلی را به ما نسبت دهيد، مگر حق نداري

  . را نيز بچسبانيد" خاين رخ"کنار چهل خاين قرار داده بر ما صفت 

  .تراز بسازد ساير وطن فروشان همما عار داريم که کسی ما را با کرزی ، عبداهللا عبداهللا ، احمدزی و

  !پس لگدی های ماهم اين  ورنه اين شما واخطار را جدی بدانيد 

  اتحاديه خران خراسان بزرگ

  "خر مال نصرالدين "،ره ئیرئيس دو

   

  


