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  2از  1 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   05/ 08/ 2009      يا محل تاريخ                                                                                                  انوریميد ح
 

  * کانفرانس مهم                                                 
 

  :  خر سخنران که پشت ميز خطابه قرار گرفته بود، فرياد کشيد
  !   رفقای خر بسيار عزيزم -
سخنران نگاهی به خر پير وزرد .خران ديگر به محض شنيدن حرفهای او خاموش شده گوشهای شان را تيز کردند 

  :نش جمع شده بود، کرد و گفت اشکهای زمرديش جلو چشمکه اوزاری 
 بزرگ خران را بگشايم ، الزم ميدانم برای آمرزش روح پرفتوح دوستان و آشنايان مان که زير کارد ۀکنگر هقبل از اينک

  .قصابان جان سپرده اند ، يک دقيقه سکوت اعالم کنم
  :ش ادامه دادنت ، خر سخنران به سخنا پس از سکو. به پيروی از خر سخنران سکوت کردند   خران 

  .از محبت بيدريغ شما ها ممنونم و بدين وسيله احساسات قلبی و خرانه ام را به حضور تان تقديم می دارم -
از سخنران پس . و را به سکوت دعوت کردندعر های ممتد ا..... برای خر سخنران کف زدند و شمار ديگر با عرۀ  عد

  :ه موفق شد سکوت را بر قرار کند ، دوباره لب به سخن گشودچند بار جفتک پرانی ک
ما راضی  .گره انسانها نکنيدکن به نام خريت و حفظ آبروی خرانه کنگره بزرگ ما را تبديل به ،خواهش ميکنم  -

  .نيستيم برای برقراری نظم ، مثل انسانها از دنده های برقی و پوليس استفاده کنيم
  :ند  چند خر اعتراض کنان گفت

  !ما هيچ وقت آزادی خود را از دست نمی دهيم ! شما ميخواهيد ما را استثمار کنيد -
شما ها اشتباه می کنيد، همان طور که ميدانيد از روز ايکه دنيا بوجود آمده و ما در روی آن به چريدن مشغول شده  -

 وقت و هيچ زمان ما بردهء آنها نشده و از آزادی ولی آنها بايد بدانند که هيچايم ، انسانها ما را اسير خود کرده اند ، 
. بعضی از دوستان کار های نا شايست انسانها را به ما اطالق ميکنند متاسفماز اينکه می بينم . خود دفاع خواهيم کرد

من تا جان در بدن دارم هرگز حاضر نخواهم شد حق کسی را پايمال کنم ، چه رسد به اين که آزادی کسی را از او 
 .گيرمب

 ۀخر دنبال.عر کردنها او را تشويق کردند تا سخنرانی اش را ادامه دهد ....طرفداران خر سخنران با کف زدنها و عر
  :بيانيه اش را گرفت 

 از ۀاين کنگره را بخاطر نجات عد.دوستان عزيز ، منظور من از تشکيل اين کنگره بحث بر سر مسائل کوچک نيست -
ما بايد .به طرف انسانيت متمايل شده و خطر مهلکی آنها را تهديد می کند ، تشکيل داده ايم همجنسان مان که متاسفانه 

اگر ما و شما توجه نکنيم ، بعد از  . باره تصميم بگيريماينبايد هرچه زودتر در. به هر نحوی شده آنها را نجات دهيم
  .ادچند روزی تشخيص انسان و خر از يکديگر مشکل اساسی را تشکيل خواهد د

   :يکی از ميان همه گفت. اين پيشنهاد مورد قبول اکثريت واقع شد و همه برای نجات دوستان خود به فکر فرو رفتند
 محدودی ۀمن پيشنهاد ميکنم تمام خرانی را که رو به انسان شدن گذاشته اند ، از ميان خود برداشته آنها را در منطق -

  . بين برودتا شايد اين خوی بد آنها از نگهداری کنيم
  :ديگری اعتراض کنان  گفت 

خر هر قدر هم انسان شود ، بازهم از خلق و خوی . اين درست نيست که ما دوستان خود را دور از خود نگهداريم -
مشکل اساسی ما وجود انسانهای است که به سرعت به سوی ما نزديک شده به . خرانه ای خود دست بر نمی دارد

  .يد جلو اين انسانهای به ظاهر انسان را بگيريمما با.زودی خر خواهند شد
  :خر ديگری گفت 

باور کنيد هيچ مخلوقی به اندازه انسان خر شده . ما بايد انسانهای خر شده را از ميان خود دور کنيم. حق با شماست -
  .خطرناک نيست

  : سخنران اولی رشته کالم را گرفته گفت 
توجه کنيد که ما مملکتی را با سرحدات مشخص نداريم تا بتوانيم اين انسانها را دوستان عزيز ، فقط بايد به اين نکته  -

از . از آن گذشته ما قادر نيستيم بر پشت چنين انسانهای  پاالن گذاشته نعل وميخ به پا های شان بزنيم. به آنجا تبعيد کنيم
   می توانيم بکنيم ؟ۀهمه مهمتر اگر چنين قدرتی هم داشته باشيم ، از انسان خر شده چه استفاد

  :عر کنان گفت ......يکی ديگر از خران حرف سخنران را بريده عر 
  .اگر ما ، انسانها ی خر شده را از خود دور کنيم ، کم ار کم می توانيم از فاسد شدن اجتماع مان جلوگيری کنيم -



  
 

 
  2از  2 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  :خر سخنران گفت 
در تمام دنيا اکثريت با .  از خران انسان نما پيدا کنيم دوستان من، اين غير ممکن است که ما بتوانيم اجتماع خالی -

فقط وقتی متوجه شديم که اخالق .انسانهاست و ما نبايد بخاطر چند انسان که به خريت گرائيده اند ،خود را معطل کنيم
  .عمومی ما فاسد ميشود ، بايد به مناطقی برويم که چنين موجوداتی وجود نداشته يا الاقل کمتر باشند

  : ديگری گفت خر
  !اگر چنين تصميم داريد ، بايد همين امروز حرکت کنيم  -

  :چند خر همصدا گفتند
  برای چی ؟ -

  :خری که پيشنهاد حرکت را کرده بود ، جواب داد
  .برای اينکه در طی ساليان دراز ، به انسانی که واقعًا انسان باشد ، کمتر برخورد کرده ام  -

  : يکی ديگری گفت 
  . ماست بايد هرچه زودتر حرکت کنيم حق با ش -

  :خری که گوشهای دراز و دم کوتاه داشت و تا آن دم خاموش بود، گفت 
از وقتی که ما به . باور کردنی نيست . برادران عزيز ، باور کنيد اصًال انسانيت از روی کره زمين رخت بسته است -

  !کديگر را سلب کرده اندوجود آمده ايم ، انسانها يکديگر را با شالق زده آزادی ي
  :خر ديگری از آخر تاالر داد زد

او هر . صاحب من مرد شير فروشی است .فکر ميکنم انسانترين انسان ها ، صاحب من باشد.حق با دوستان ماست -
او با وجود اينکه هر ليتر .  شير از خانه خارج ميشويمروز صبح ظرفهای بزرگ شير را بر پشتم گذاشته برای خريد

 قروش می خرد ، پس از جوشاندن و گرفتن قيماقش و اضافه کردن مقدار زيادی آب ، آن را به عنوان 120 را شير
مردم هم چون شير واقعی نخورده اند ، فکر ميکنند شير حقيقی همين است و برای آن . شير تازه به خلق خدا می فروشد

وز پيش درست موقعی که خواستم آب بخورم چنان چند ر.  قروش می خرند150که گرسنه نمانند از قرار هر ليتر 
الهی : " وقتی به خود آمدم ، می گفت . چوب محکمی به سرم زد که در يک آن دنيا در مقابل چشمانم تيره و تار شد 

  "مگر نمی بينی دولت  نمی تواند آب خوردن به مردم بدهد؟ . بميری ،حاال من با چی شير ها را زياد کنم
  :کردند چند تا خر سوال 

  خوب بعدًا برای جبران ضرر و زيانش چه کرد؟ -
  !هيچی دو روز به من خوراک نداد و يک ماه هم جيره آبم را نصف کرد

  :خر سخنران رشتهء سخن را گرفت و گفت 
  .و آن هم با مدرک ارائه بدهيدولی اينها عمومينت ندارد و بايد داليل قانع کننده  -

  :عدهء از خر ها گفتند
يلی بهتر از اين است که انسانها به يکديگر ناسزا بدهند ، حق يکديگر را بخورند و راه ها را بند کنند و به تقليد چه دال -

  .ما می خواهيم که اين کنگره تکليف ما را با انسانها روشن کند. از ديگران زنده گی کنند
  :صله را انتشار دادند اعضای کنگره برای اعالم نتيجه قطعی وارد بحث شدند و سر انجام اين في

 به تصويب کنگره ، تمام خران مؤظف اند در شهر ها و روستا هايی که در آنجا ها   
تعداد خران انسان نما رو به ازدياد رفته و احتمال می رود که فساد اخالقی دامنگير آنها 

    !شود ، فورًا محل خود را ترک کنند 
بچه ها را ( برگرفته شده از مجموعه . )عزيز نسين ( شدهء ترکی ،  طنز نويس مشهور و شناخته نوشته   *     

  .ترجمه دری از ژوند) . نگريانيد
 .       است  بوده َمحَمت ُنصَرت نام او به هنگام تولد طنز نويس ترکيهنويسنده و  )1995-1915 َعزيز َنسين (  

  .ئيد مراجعه نما) ويکی پيديا (    wikipedia" جهت مزيد معلومات به 
  

  
  
 
 
 


