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   مونشن–خالق داد پغمانی : فرستنده

  ٢٠١۴ دسمبر ١٩

   

  فقط فرض كنيم
     از زنده ياد احمد کسروی  پر معنا يک نوشته بسيار کوتاه و  

 يک ماه دست از کار   کارمندان زحمتکش شھرداری از ھمين امروز به مدت فرض را بر اين بگذاريد که تمامی 

    بکشند و اعتصاب کنند، چه اتفاقی می افتد؟

    ...دارد و تمامی شھرھا را زباله و کثافت بر می

     اگر از ھمين امروز به مدت يک ماه تمامی پزشکان، جراحان و پرستاران اعتصاب کنند؟ 

    وردآ بار خواھدآمد که حتی تصورش پشت آدمی را به لرزه می فاجعه ای انسانی به  

    مدت يکماه مرزھا را رھا کرده و به خانه ھايشان بازکردند؟ه  يا حتی ارتشيان اگر ب 

  ؟  …نانوا ھا، لوله کش ھا، سيم کش ھا، مخابرات، شرکت نفت، گاز و 

 به صورت  حال به اين فکر کنيد که اگر آخوندھا و امام جمعه ھا و مالھا به مدت يکماه که ھيچ، يک سال ھم کم است  

    ؟!آيا اتفاقی می افتد... مادام العمر دست به اعتصاب بزنند

    ؟!!!آيا آبی از آب تکان می خورد

 شب اول قبر و نکير و   دروغ و نفاق و منبر، خلق خدا بشورند، ديگر از ھمين که اعالم اعتصاب کنند و دست از 

    منکر و مھمالت و موھومات و غول آسمانی خبری نخواھد بود

    ...شود  و آن زمان چقدر دنيا زيبا می

  !!! ی خواھد بودئنفس کشيدن در آن فضا تماشا

  

  :يادداشت

 ھرچه مال، آخند، ی که با دشمن به علتنم  احمد کسروی را فرستادم بدان معناست کهیفکر نکنيد وقتی اين نوشتۀ زيبا

 آماج ازبلکه بدان معناست که می خواھم به آنھا کمک کنم تا خويش را . است دارم، اينکار را انجام دادم... کشيش و

  .نفرت ھمگانی برھانند

  خپ

  


