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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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  ٢٠١٢ نومبر ٢١

 تو ضيحاتی پيرامون خر
 دھم اکتوبر منتشره در ھمين سايت آزادگان  از ۀرخؤ م"خر و االغ ھای تيوريسن"جانب زير عنوان   قبلی  اينۀشتنو

که  استاد  يناتلف  توسط ھموطنان شريف  مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته  و خوشحالم ساخت از جوانب مخ

  در نوشته ھای "پغمانی"  و مبارز با شھامت  آقای "معروفی صاحب"گرانمايه  و دانشمند محترم دپلوم انجنير  

ھموطنانی که  از خواھم عرض بدارم  ويسم میين باره  چيزی بناکه در يناقبل از . اند  اتی را ھم تبارز دادهکنشان 

اگر .  نند ابراز سپاس دارمدا جانب را با بزرگواری خود قابل نقد و يا تبصره می ھای اين گذارند و نوشته وقت می

دھم تا اگر مورد پسند و يا قابل قبول می  وضيحگستاخی و زبان درازی در مقابل ارباب دانش  تلقی نگردد کمی ت

 . ع نشد  اقالً خودم را تسکين داده باشمشان ھم واق

توان انسان را اشرف  اند که به تناسب  کائنات  نمی   نوشته"معروفی صاحب"که دانشمند بزرگوار   اينۀدر بار

ام  که طرح موضوع به  عا داشته  اد خودۀدارم که من در نوشت را قبول دارم اما فقط عرض می آن .مخلوقات گفت

اکثريت مردم ما ادعا (دارند  وجه تمايز  انسان با حيوان دين است و   دينی بوده که ادعا میاساس ادعای عالمان

 و تواند  وجه تمايز من خواستم توضيح دھم که  به ھيچ وجه دين نمی) .…دارند که انسان اشرف مخلو قات است 

عربی را ھم بلد  اند،  مسلمان ، دارندی که دينئی ھم از انسانھائحد  در شناخت انسان و حيوان باشد ؟؟  و مثالھاسر

 وطن فروشی و بی ناموسی و ، و تجاوزء فحشا،با آن ھمه سوابق جرم و جنايترا آيا آن آدم ھا   .اند آورده بودم 

 فھم نا چيز خود ۀخاطر دين شان ؟؟؟  و من به اندازه جدا ساخت فقط ب) در مجموع(توان از حيوانات  می.. …

رين حيوان را که عبارت از خر که به خريت مشھور است غرض مقايسه انتخاب نمودم  و عاجز ترين و مظلوم ت

 من در اول متوجه نبودم ورنه چنين صدمه ای را بر شرف خر ،ی شده  بر خر و حقوق آنئحال که آن نوشته جفا

ام ذکر نموده ام   نوشتهشود نبوده بلکه در اما منظور من ھم از خر اين خری که از حقوقش دفاع می. وارد نمی ساختم

ی ھم ئو  جا) …م  رشد  و نمو نمايند يا در قالب آد، حيوان تولدديند خر چه در کالبد و جسگو  به موجودی می(که 

 اشرف مخلوقات است نه "انسان"()  …نداردسانی  اين خر ھا ھيچ نوع ارتباطی  به مقام شامخ انۀمقايس(نوشتم که 

داشته باشد  صات و صفات مخصوص را بايدخچون انسان از خود مش )تولد شده باشدن ھر کثافتی که به شکل انسا

 جانداران معيار ھای شناخت خود را  ، طبيعت،و به دنبال به تناسب فھم خودم از انسان!!) تا به او انسان گفت

عت و غيره  ھمه  حيوان و طبي، من در شناخت  انسانۀم که معيار ھای مشخص شدم متوجھاين را ھ. تحرير نمودم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تأثيرات قطب ھای متضاد  ، رشد و نموی اجتماعی،جانبه و کامل نبوده و قطعی ھم نيست  چون ساختمان مغزی

باھم فرق دارند ) ھا آدم(يان رشد و نمو  و تکميل کرکتر انسانی  سياسی و فرھنگی محيط زيست در جر ،اقتصادی

گيری   درک وقايع اجتماعی و طبيعی  و شکل نتيجه،تحوالت زندگی ،ھای اجتماعی اشت ھر انسان  از پديدهفلھذا برد

 مشخص فرق ۀھا  ھم در قبال يک پديد عاطفی و فزيکی انسان، ھای مغزی العمل ھا  و عکس  آنۀو قضاوت  در بار

 با نظر افتد تا  ھمه چيز  الزم میۀگوی سالم  در بار و داشته باشد ؟؟  به نظر من اينجاست که تبادل نظر و گفت می

را مشخص ساخت  و رسيدن به نتايج  رنمای آندوداشت شرايط قبلی تاريخی  ھمان پديده و موقعيت فعلی آن   

 ؟!!داشت بينی و در راه آن گام بر را پيشمطلوب  

ھايت  که نوشته باور کن نه اين !! "داد پغمانی خالق"دوست محترم و دانشمند گرامی ھموطن شريف و با عزتم آقای 

را به حيث مرمی ھای  کشنده در   آنۀدانم بلکه کلمه به کلم نيش عقرب برای خود و ھمقطاران و ھمفکرانم نمیرا 

 .روح و روان دشمنان مردم خرافات پسند و  استعمار جھانی می  دانم

  !!آقای پغمانی 

! ھين به خر نبوده است منظور من تو) خرنامه(خواھم با زبان بيزبانی اظھار دارم که در آن نوشته   در اخير می

 را باور نداری  حاضر ھستم قسم بخورم اما نمین کردم  اگر حرف م فقط خواسته بودم روشن سازم آنچه فکر می

دانم به چی ؟؟ چون ھمه قسم ھای مقدس که حرف  گوينده را برای شنونده قابل قبول سازد در قرآن از طرف خداوند 

د ياد کنم که حرفم را باور  سوگنهمن به چدانم  نمی.. … ستاره شام و ، زيتون،خورده شده است مثل ثم اسپان

 ؟!!!ھين به خر نبوده است منظوز من تو ؟؟ که!!بی  نباشد خودت يگ سوگند انتخاب نما که عر؟؟  نمائی
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