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  اعتراض خران
عــرعــرخرچه گويدت گوشــدار         گويدت خرکی شودمثل توھوشيار           

                                        عقــل گم دارد امــا ھـــوش بيشتر     
  اھــانت و تـــوھين نشايد ھوشدار

م پای راست خويش را به انند اسپ ھای مست سخر قوی ھيکل به حالت نھايت غضب وعصبانيت عر می زند و م

 به خط می چسپيد شمشسواد داشت وچگويا اين خر اندکی . ندزمين می کوبد وخرھای ديگر را به اعتصاب می خوا

 معتبر و یراه يافته بود ونوشته ھای نويسنده ھا و شعرا) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد( و روی تصادف به پورتال

بنابران فرياد می کشيد و . وشش آب چکانده بودويا کسی به گنده بود ا جنس خرھا خوۀتوانای صاصب قلم را در بار

  . د زپی ھم عر می

 خودرا به زمين انداخته دورھم جمع شدند آھسته یگذشته بود که چندين خر ديگر پاالنھا و بارھاھنوز چند لحظه ن

يک ميدان بزرگ ه  شان بۀخره گلباال.  با ھمديگر سر می جنباندندرفت و آھسته تعداد خر ھای عصبانی زيادشده می

 و به خرھا خطاب هستادي باالئی ميدان ا در قسمت، اين اعتصاب شده بودۀدنجمع شدند و خر اولی که  گويا تنظيم کن

  :کرد 

 که ما چقدر به آنھا یايم شکايت وشکوه از انسانھاست که با وجود که ما امروز اينجا جمع شده برادران دليل اين

يم ھنوز ھم اين ھمه نيکی ھا ئامن  میءخدمت می کنيم وبه دھن خاموش کار ھای شاقه و مشکل شان را اجرا

اس چون نظر به ديگر حيوانات ين انسانھای حق نا شن ا.گرفته ما را در ھمه جا توھين می کنندوزحمات را ناديد 

تمام کل و  دنيا و صاحب اختيار یاندکی تکامل يافته تر و صفات بيشتر دارند خودھا را مالک تمام ھستی ھا

.                          ئيد سر می جنبانندأ عنوان تگوشھای خر ھا از شنيدن اين حرفھا وچ وچ شده و به. حيوانات و جناوران می دانند

ثيرات أعت ھستيم که البته در شرايط مختلف و تحت تي طبۀما ھمه حيوان و زاد:  گفتار خود افزودۀخر اولی به ادام

نات امل بعضی حيوتکا سرعت ، درجه حرارت ، وقت و زمان از ابتدای خلقت، ھوا،عی از قبيل آبيمتفاوت طب

ھمه از . ی پرنسيب ھای خلقت مشترکت اندجانان داراتمام حيوانات و زنده .  بطی بوده استی ھاسريع و از بعض

ی خزندگان از پرندگان و بعض{ حيوانات پستاندارخطوصاً . وجود می آينده  باً مشابهنث و مذکر با عمل جمۀ مؤنطف

رنگ سرخ و جھاز ھضمی ه  و بخون ھمه مايع.  يک سان استريباً ژيک ھمه تقساختمان بيالو. } باشد متفاوات می

  .  و جھاز تنفسی وغيره  از ھمه يک سان است
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 حيوانات دانسته و فکر می کنند تمام ھست و ۀ خود را سر آمد ھمءً  تکلم از ھمه بيشتر دارند بناۀانسان ھا عقل و قو

 مشروع ۀ حيوانات استفادۀاز ھم.  آنھا خلق شده و ھمه در خدمت شان استۀبود ھستی از آن آنھاست و برای استفاد

 خويش قرارداده اند، ۀ عمدی تکثر و تناسل اين پرنده عاجز است غذاۀلخم مرغ را که وسيت دارند، و نا مشروع می

 حاصل زنبور عسل، گوشت گوسفند وگاو و ماھی . اوست مثل آب جومی نوشندۀکه حق مسلم گوسالرا شير گاو 

خالصه گفته می توانيم که . عت را مانند شير مادر برای خويش حالل می داننديوخوک و صد ھا پيداوار طب

ات بلکه در قسمت ننه تنھا در قسمت ديگر حيوا. خونخوارترين و ظالمترين حيوانات در روی زمين انسان است

  .ھمنوع و ھمجنس خويش ھم

.           که از مطلب دور رفتم عفو می خواھم دلم خيلی درد داشت  موصوف به اطراف خود نگريسته و می گويد مثلیخر

. ندز استفاده ظالمانه از ما حيوانات در توھين و تحقير ما نيز می پرداۀعالوه جان مطلب دراين است که انسانھا ب

که پورتال محبوب انسان ھاست و ھزاران ) آزاد افغانستان-افغانستات آزاد{چنانچه نوشته ھای آخر در پورتال 

که را  حمالت بيجا و توھين به شخصيت ما خر ھا نموده واشخاص  فاسد وظالم داً خواننده دارد در حق ما وشما شدي

 کو ھرآن.  کرده اندتشبيهما نسبت داده و بما ه  ب، ھمجنس شان آ غشته است دستھای شان به خون ھزاران بی گناه

.                           می نمايند که اين شرط انصاف نباشدر بين شان پا کج گذارد و مرتکب خيانت و جنايت گردد به ما تشبيهد

ا جوی خر ھای خود بودند از راه رسيدند وھمه خرھا ر و ين اثنا چند نفر خر کار و مالک خرھا که در جستادر

  ختم    . /راگنده نمودندسزا گفته پنا

 

 


