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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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 Satire طنز

  
   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ نومبر ٢٠
  

  "خرکاری دريای علم است"
  

 افتاد" يوريسنخرھا و االغ ھای ت"زير عنوان ." آزاد ل"وقتی به تاريخ دھم نومبر چشمم به نوشتۀ استاد عزيزم آقای

و خواستم تا به مانند ھميشه از آن منبع فيض قطره ای فراخور توانم بردارم، متوجه شدم که اين بار آن استاد عزيز 

 چون من را شيفتۀ قلم توانای خود نموده است، با تأسف زير یخالف ھميشه که با حمله برجباران تاريخ به ھزاران

، ھر چه بدی در شأن اين اعجوبۀ خلقت وجود داشته و دارد آن را نثار خر گرفته" آدم قرار"تأثير تبليغات نسل 

 در مقايسه با ميليونھا فرزند آدم بپردازم؛ "قدسی خر"، در ھمان لحظه تصميم داشتم تا به دفاع از ساحت نموده است

از ريا و فريب اين  که طنز عاری "پيکان بنوال"مگر از يک جانب توصيۀ ھمکار زندان ديده و رنجکشيدۀ ما آقای 

 و از  به مثابۀ مجازات ھم صحه گذاشته بودند"پنير خان"قلم را با نيش گژدم مقايسه نموده و به حقانيت دشنامھای 

تا چه رسد به من، " عين سر خدايش ری نمی زند"که به گفتۀ مردم ." آزاد ل"ی شخص آقای اطرف ديگر قلم توان

  .سکوت را اختيار نمايمباعث شد، تا زبان الی دندان گذاشته، 

اما ھر قدر زمان بيشتر گذشت و بحث از خر، خود را از آن نقطه باال و باالتر کشانيده، به عالوۀ آن که استاد ديگرم 

در از مقام حيوانات در قرآن ياد آوری نموده و به کوری چشم دشمنان با آيات معينی نشان دادند، که " سعيدی"آقای

که انسان را به  و تعريف ھای مکش مرگ ما  آنھم با چه شد و مدھم در قرآن وجود داردخر جمع عده ای پيامبر، 

و اعاظم پورتال نيز در آن استادان تنی چند از و از طرف ديگر  ھزار پيغمبر می اندازد ١٢۴فکر پوره کردن عدد 

و ساير ." آزاد ل"آن که آقای باره، مطالبی تقديم داشتند، فکر نمودم بھتر است بر ترس خود غلبه نموده به اميد 

 و بتوانند فرق بين طنز و تنزل ننموده باشد که به يقين چنين است" پنير ھالندی"اعاظم پورتال سواد شان در حد 

اج عليه تمام نوشته ھای ند، اين چند نکته را به حساب احتجدشنام را درک نموده به ھر يک برخورد متناسب نماي

  .وشحال خواھم شد ھرگاه کسی خالف ادعاھايم را به اثبات رسانيده بتوانداوالد آدم نگاشتم، خيلی خ

 از آن جائی که خودشان انسانی اند خوب و برازنده، لذا تمام انسانھا ھا را در آئينۀ خود شان ديده ھر ."آزاد ل"آقای 

و نمی دانم چه و چه آنچه از صفات خوب که بلد بودند از وطن پرستی و نوعدوستی گرفته تا صداقت و وفاداری 

دانسته، تمام آنھائی را که با چنان صفاتی متصف نباشند، يا خر دانسته اند انسان  خصوصيات ھمه را جزء اليتجزای

و ھم برای ساير ." آزاد ل"و يا ھم اندکی رنگ و روغن زده االغ معرفی نموده اند، من در اينجا ھم برای آقای 
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، باشد خودشان دريابند که نه تنھا آنھائی را خصايص اخالقی خر را می نگارممخالفان خر، بخش ھائی از کرکتر و 

 ذات اين مقايسه، غير مطلوب بودن و مقام پائين خر را به حيث -نتر و بد تر دانسته انديکه در ختم بحث از خر پائ

 ميليارد انسان روی ٧ با خر قابل مقايسه نيست، بلکه در برخی از خصايص تعداد کمی از - واحد مقايسه می رساند

ره ھای کوتاه به ھيچ صورت نمی اپيدا نموده می توانند؛ مبرھن است که در اين اشرا زمين شايستگی مقايسه با خر 

در نظر باشد، می پردازم به دفاع از " برگ سبز و تحفۀ درويش"ادا نمايم، فقط بدان اميد که اصل را توانم حق خر 

  :خر

 چه تعداد انسان وطنپرست بوده و برای حفظ وطن جانشان را فداء نموده اند، زيرا از من به اين کاری ندارم که-١

آنجائی که تمام اوالد آدم وطن پرست نبوده، نيستند و نخواھند ھم ماند، لذا وطنپرستی را به مثابۀ بخشی از غرايز 

وانند در تمام  طرفدران شان بت ازو يا فرد ديگری." آزاد ل"س آن ھر گاه آقای ، مگر عکطبيعی انسان نمی دانم

، ھا"کرزی"ھا، "ببرک "ھا، "شاه  شجاع"به مانند تی يک رأس خر را نشان بدھند که درازنای تاريخ و در تمام گي

بوده است، من می پذيرم که وطنپرستی از مختصات انسانی به شمار " وطن فروش"... ھا و " مسعود"ھا، "ربانی "

  . می رود

  !آقايان

يسيد که در کجای جھان و در چه زمانی، خری حاضر شده باشد تا نواين ھم درازنای تاريخ، لطف نموده باين شما و 

 را به کس ديگری به فروش رسانيده باشد، اگر چنان نمونه ای را سراغ داريد لطف نموده ھمجنسانشعلفچر خود و 

نشنيده ايد به تکرار مگر شما خود . چسپانيدببنويسيد، ورنه انصاف اجازه نمی دھد تا بدی ھای اوالد آدم را به خر 

 و معتقد به اصل تيوری بقاء می باشند، بار ھا نسبت به شھدای ميھن با که کسانی که خود را بسيار ھوشيار می دانند

و از اين که " خرانه"، جانبازی آنھا را  توھين نموده گستاخی تمام يا به صورت مستقيم و يا ھم به صورت تلويحی

آنھا و خميده زيستن را بر ايستاده مردن رجحان نداده اند، و نبوده اند، طلب، انقياد طلب، رياکار و دروغگفرصت 

   تشبيه نموده اند؟را به خر

 ديگری است که می تواند به ھزاران بار به خر و ياتصيف يکی از خصوا صداقت و پاکدامنی در اجرای وظ-٢

 اين جمله ھيچ برنخورده ايد که اينک اوالد آدم را می خواھيد تاج سر مگر در زندگی به. نسبت داده شود" خريت"

  :طبيعت نشان دھيد

 سير نساخت يعنی رشوت ." بايد از گشنگی جلترنگ بزندافتادهالی که از چوکی خوده سير نساخت، حخر بود "

  ...نگرفت، دزدی نکرد، مال مردم را به يغما نبرد، مختلس نشد و 

قير نمايند، به ی بخواھند فردی را بدان مناسبت تحری يکی از مميزات ديگری است که وقت سخت کوشی و بردبا-٣

نمی خرواری بارش کو، صدايش "، "خر واری کار می کند، آخرش ھم ھيچ: "خر مثال می زنند چنانچه جمالتی

  ...و " خر که خر است، ھمقه کار نمی کنه که او می کنه"، "برآيد

 می توان نمونۀ آن را آدماد کمی از اوالد د مفيديت و کارآئی خر يکی از نکات ديگريست که به آن اندازه در تع-۴

 توھين نموده اند، "نجيب" موجودپائينترين معيار قرار دادن خر، به آن با که در اينجا از تمام آنھائی . سراغ گرفت

 به دور و بر خود و تمام ساختمان ھائی که وجود دارد نظرمی خواھم ھر گاه در داخل کشور ھستند لطف نموده 

بيندازند، ھرگاه در خارج کشور زندگانی می نمايند، گذشته يعنی خانه ھای گلی پدری را به ياد بياورند، و بگويند که 

ريگ در کجای آن خانه نشانی از عرق جبين خر وجود ندارد، آيا سنگ و خشت خانه را خير نياورده و يا سمنت و 

متوجه شدند که در ايجاد تمدن بشری نقش حيوانات به خصوص خر تا کدام اندازه آن را؟ وقتی در دور و بر خود 
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يسه نمايند يعنی از ا خواسته اند باخر مقآدمای است، لطف نموده بنويسند، از تمام آنھائی را که به نمايندگی از اوالد 

العمر و مولوی نبی گرفته تا مزاری و خليلی و از افندی گرفته تا گلبدين و سياف گرفته تا ربانی و مسعود، از م

 که امروز به عوض آن که آنھا و ھمان جائی که آنھا خشتی را باالی خشت گذاشته اند، در کجا بوده... و حضرت 

  . معيار قرار می گيرد"قدسی"جنس شان معيار منفی قرار گيرد، خر با آنھمه صفات 

واناتی است که نه تنھا جھت خوراک با خر و يا حيوان ديگری دعوا و مرافعه نمی کند و  خر يکی از محدود حي-۵

به خاطر تصرف کامل يک علفچر و يا آخور، خون ساير خران را بر زمين نمی ريزد، بلکه ھيچ گاھی در طول 

اده باشد، به بند و  که خری، خر ديگری را به قتل رسانيده باشد، با راکت زده باشد، گرسنگی دتاريخ ديده نشده

زنجير افکنده باشد، بروی تھمت و افتراء بسته باشد، با ھمجنسازی لواط کرده و يا لواط داده باشد، به يک انسان و يا 

  . و از اين قبيل رذايل اخالقیکرده باشد" وطی"حيوان ديگر تجاوز جنسی و به تعبير مالئی 

دکی ھم به ارتباط آن صفاتی که از ديد اوالد آدم منفی است نيز حال که از صفات نيکوی خر ياد نموديم جا دارد ان

  :نظر بيندازيم

در اين که چنين صفتی .  يکی از بد ترين صفاتی که به خر نسبت می دھند، گويا لگد زدن به صاحبش می باشد-١

 صاحب و ثابۀموقتی انسانی به . خوب است و يا بد، قضاوت را می گذاريم تا بعد از اندکی تعمق صورت بگيرد

 تاين خر به دست می آورد، مگر حاضر نيست ح و ثروت خود را از عرق جبمالک خر، باوجود آن که تمام سرمايه

م بدھد که نيروی مصرف شده اش دو باره جبران شده، استثماری صورت نگيرد، وبه ھمان اندازه غذا برای خر مظل

 چرا  و يا نمک نشناسی، از آن گذشته اگر اين کار بد استلگد زدن به صاحب آيا نوعی از مبارزۀ حق طلبانه است

و اينھا ھيچ ردم اين سرزمين باشد، مبدان جامعه يعنی آنھائی را که قبالً نام برديم برروی صاحبان اصلی خود که 

ود مردم ران راکت و گلولۀ توپ ھست و بازھنه تنھا لگد پراکنی نمودند بلکه با فير  حقی ھم باالی مردم ندارند، نوع

 خر را می ۀجويان را نابود نمودند، چرا کسی از لگد آنھا به دل صاحبان شان ياد نمی کند که اينھمه يک لگد انتقام

  .خواھند پيراھن عثمان بنمايند

 که قرآن در  به استناد آيات قرآن احکامی داشتند، من به اين کار ندارم"سعيدی" راجع به صدای خر، استادم آقای -٢

  : چه گفته و چه نگفته، اما از شما می پرسمآن باره

ھرگاه قرار باشد به حساب دمه و غبار راه يک روستا را قسمی گم نموده باشيد که قدم از قدم تميز داده نتوانيد و ھر 

لحظه ای که ھم سپری می شود خطر رسيدن تاريکی و دزد ھای سرگردنه، جانتان را به لب تان رسانيده باشد، در 

تی آيا صدای بلبل ھزار داستان برايتان  دل انگيز و فرحت بخش است و يا عرعر يک خر مستی که با چنان حال

شما را دلتان، من ھزاران چھچھۀ بلبل را در . صدای بلندش، موجوديت يک قريه را در سمت صدا تعيين می نمايد

  .چنان شرايطی فدای يک عرعر خر می نمايم

به وجود "  دريای علم استخرکاری"موجود نادانی می بود، چرا ضرب المثل اگر خر چيز بی ارزش و يا ھم -٣

به نظر من دليل اين کار آن است که مردم به ". رابطه با انسان دريای علم است"مثالً " آمده و در عوض گفته نشد

 و است، که تجربه دريافته اند که خريد و فروش و سوار شدن بر اوالد آدم برای پولدار ھا آن قدر ساده بوده

ری پول را برايش اضرورت به برخور داری از دريای علم برايش وجود ندارد، کافيست که چند چوکی و يا مقد

باز ھم به تئوريزه کردن سال که بعد از سپری شدن ده ھا ل، ببدودنشان دھی نه تنھا تا جان دارد خود بدان طرف 

 به وطن پشت کرده اند و اينک عده ای در زير بيرق  کهنیعملش می پردازد، به جای نمونه و مثال تمام خايني
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، می توانند در استعمار شمشير می زنند و عده ای ديگر يا ديروز سر در آخور انجوئيزم داشتند و يا ھم اينک دارند

  .ھمين رديف جا داشته باشند

  :حال که تا اينجا رسيديم، به ھمان حسابی که گفته اند

ايتان بنويسم که دست از سر خر و بدگوئی نسبت به آن برداريد، نه جنايتکاران و نه ، بر"شرط مرد ھا خبر است"

 مقايسه نمائيد، ورنه اين من و اين شما و آنھم آن حيوان زحمتکش، مظلوم و بی ادعاھم خاينان و وطنفروشان را با 

اعالم گرديد ورنه می دانستم که  حيف که داوود خان کشته شد و قانون جزايش ھم باطل .کميته ھای دفاع از حيوانات

 تا مردم سراسر جھان می ديدند که در افغانستان چگونه ھريک از دشمنان خر را، به چنگال آن قانون بسپارم

 .به چه اندازه محترمتر از انسانھا می باشند" خران"

 


