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  2از  1 :تعداد صفحات

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

   18/ 07/ 2009      تاريخ                                                                                                           حميد انوری
  

   اما  خر بد،ير خوب  است ش                                        
  

حيوانات وحشی به آن .  به دو دسته تقسيم گرديده اند ، دستهء اول حيوانات وحشی و دستهء دوم حيوانات اهلی حيوانات
ير پادشاه جنگل است و از شدسته از حيوانات اطالق ميگردد که در جنگل و کوه و دشت حيات بسر برده و در بين شان 

همه قوی تر و زورآور تر و هرگاه گرسنه شود به ميل خود يک حيوان ديگر را به دام انداخته و دريده و نوش جان 
ميکند و چون سير شود از طعمهء خويش دست بردارد و متباقی را به گرگ ها و سگ ها و ديگر حيوانات گرسنه 

د ، آنچه از الشهء حيوان شکار شده باقی باشد ، طعمهء کرگس ها و کلمرغ ها و واگذارد و اين حيوانات چون سير شون
البته حيوانات درنده يا وحشی به صد ها و شايد هم هزاران نوع باشند که ما را سر . در آخر سر زاغ ها و روبا ها گردد

: تر شناخته شده اند و آنها عبارتند از آن نيست تا يک يک بر شماريم ، اما بطور نمونه از چند تای آن اسم ميبريم که بيش
، و اما حيوانات اهلی به آن دسته از حيوانات اطالق گردد که با آدميان خو ....... ير ، پلنگ ، َبِبر، گرک ، کفتار وش

 به انواع و اقسام  از اين حيوانات اهلی ،شده اندگرفته ودر خدمت انسانها باشند و انسانها که اشرف مخلوقات گفته 
تعدادی از . قرار دارندآدمياناين نوع حيوانات که خيلی ها بی آزار هستند، شب و روز درخدمت . مختلف استفاده ميکنند

( حيواناتی که در . ياد کنند) طويله (  بنام  آن مکان رااين نوع حيوانات در جاه های مخصوص نگهداری ميشوند که
 دستهء ميشوند و انسانها از.......  قاطر و اسپ وو خر ونيز اشتر وو نگهداری ميشوند شامل گوسفند ، بز ، گا) طويله 

 روده و کله و پاچه و شير آنها  پشم و گوشت و پوست واول اين حيوانات اهلی که در طويله نگهداری ميگردند، از
شت و پوست و شير  و از گاو ها برعالوهء گو ميشودستفادهاستفاده مينمايند و از خر ها جهت بار بری و حمل و نقل ا

 در کشور های عقب نگهداشته شده از فضلهء حيوانات اهلی نيز استفاده .آنها ، جهت قلبه زمين ها نيز استفاده ميکنند
 اسپ ها را جهت سواری  و سپورت ها و تفريح های مختلف استفاده نموده و از اشترها بر عالوهء حمل و .بعمل می آيد 

و از  ميفرمايند و بعضًا انسانها جهت سرگرمی و تفريح خود آنها را به جنگ وا ميدارندنقل  از گوشت آنها نيز تناول
خر ها به مانند ديگر .  خر ها هميشه بار بردار بوده و جهت حمل و نقل از آنها استفاده ميشود اما.جنگ آنها لذت ميبرند

  . و روز در خدمت آدميان قرار دارندو شب  هستند وقانعحيوانات اهلی بسيار ُبرده بار ، پرکار و سر به راه
تحت ) رحمت اله روان (  بعد از اين مقدمهء مختصر برميگرديم به اصل مطلب و آن نوشتهء هموطن محترم ما جناب 

با احترام به نظر جناب شان ، ميکوشم نظر خود . در همين صفحه ميباشد) از دادن لقب قهرمان تا لقب حيوان ( عنوان 
  .ز دارم و پافشاری هم ندارم که نظر ايشان غلط و از اين کمترين درست است را در مورد ابرا

 ميگيرد که در آن گفته شده أ، منش))گاردين ((  اين هر دو نبشته از يک مقاله در روزنامهء پرتيراژ و مشهور انکليسی 
ج از کشور ايجاد کرد که ما را اين نوشته سر وصدای زيادی در داخل و خار)) . افغانستان را خر ها رهبری ميکند (( 

    :جالب است ) رحمت اله روان ( و اما عنوان مقالهء جناب . به آن کاری نيست
ايشان مينويسند که افغانها در داخل و خارج کشور صدای اعتراض خود را بلند . )از دادن لقب قهرمان تا لقب حيوان ( 

ير اش خطاب ش  ودادند) قهرمان( ين خارجی ها برای بعضی ها لقب پرسيده ميشود که در آن زمان که هم، .......نمايندو
بهتر از ) ير ش( آيا شما فکر ميکنيد لقب ! کردند ، چرا مردم اعتراض نکردند و چرا هموطنان ما همه خاموش نشستند؟

 و ُبرده ير يک حيوان درنده و وحشی است و خر يک حيوان زحمت کش ، بار بردارشدر حاليکه ! است ؟) خر ( لقب 
خشنود ميگرديم و به آن افتخار ) ير ش( چرا در دادن لقب . بار و بی ضرر و فرمان بردار و هميشه در خدمت آدميان

دادند ) قهرمان ( چرا اگر به ما لقب ! عصبانی ميشويم و عکس العمل نشان ميدهيم ؟) خر ( و در دادن لقب ميکنيم 
  !ند ، زمين و زمان را به هم می کوبيم ؟داد) جنگ ساالر( خشنود ميشويم و اگر لقب 

ير يک شدر حاليکه . گفتند عصبانی ميشويم)) خر (( گفتند افتخار ميکنيم و فخر ميفروشيم و اگر )) ير ش(( اگر کسی را 
از جانب ديگر زمانی که محترمه ماللی جويا نمايندهء . حيوان وحشی و درنده است و خر يک حيوان اهلی و بی ضرر

گذاشته اند ،ايشان هرگز نگفتند که من ميگويم و )) طويله (( اسم پارلمان افغانستان را مردم بر حق مردم فراه گفتند که 
ه چيدند و خالف قانون تصويب شدهء خودشان وظيفهء وی را به تعليق نيز همين وکال که برای ماللی جويا توطئ

) قهرمان( و ) ير ش( درآوردند و قانون را پامال کردند و بدين گونه حق مسلم مردم فراه را زيرپا نمودند، به لقب  
  ...... مباهات ميکنندو

و )نه حکومت کابل است و نه هم پارلمان آن منظور من از جنگل در اينجا ( و برگرديم به جنگل  از اينها که بگذريم 
ير با همه وحشی ش، بايد گفت که )ير در اينجا منظور از همان حيوان درنده و وحشی است ش( ير شمشخصًا به جناب 

عيب می جمله چو گفتی ، :   گری و درنده خوئی خود ، يک امتياز بزرگ دارد که نبايد ناگفته گذاشت و به گفته مشهور
 آنرا دريده و نوش و ، طعمهءبه چنگ آوردو آن امتياز بزرگ اين است که هرگاه شير گرسنه باشد . ز بگویش نياهنر



  
 

 
  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 نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 گردد و نهجان کند و چون سير گردد از شکار حيوانات ديگر خودداری کرده و سبب آزار و اذيت حيوانات ديگر 
 اما اين خاصيت خوب در انسانهای حيوان نما و و. حيوانات ديگر با خيال آسوده در مقابل وی به گشت و گزار پردازند

آدميان شير صفت و پلنگان ملنگ نما وجود ندارد، چون آنها هرگز و هرگز سيری ندارند و فرضًا اگر گاهی احساس 
نمونه های فراوانی از اين گونه اعمال وحشيانهء .خود هم به دريدن انسانها می پردازندسيری نمايند ، جهت خوشگذرانی 

در کابل فراوان اتفاق افتاده است و همه از آن واقعات وحشتناک باخبر  1996 تا 1992صفتان آدم رو در سالهای گرگ 
  .اند

وی اين اطالق را به .))افغانستان را خر ها رهبری ميکند ((  نوشته است که ))گاردين ((   از جانب ديگر مقاله نويس 
ی چنين احمق نميشود و اگر خدای ناخواسته شود ، با مردم با شهامت تمام مردم افغانستان نکرده است و هرگز هم کس

افغانستان طرف است که ضرب شصت شانرا همين انگيس ها سه بار خورده اند و هرگز هم فراموش نخواهند 
از روی وطن دوستی و مردم پروری و عالقهء مفرط به اين مرزوبوم ، نوشتهء ) روان (ميدانم که جناب محترم .کرد
بخاطر چند نفر محدود : ((......يش را به تحرير درآورده اند که اين احساس شان قابل قدر است ، ايشان مينويسندخو

تفنگساالران ، قاچاقچيان مواد مخدره ، رشوت و فساد ساالران اهانت به تمام افغانها شده است و توهين صورت گرفته 
ين کمترين نه اين حکومت از مردم است و نه هم مردم از اين بايد خدمت شان عرض کرد اينکه بنظر ا. .....)) است

حکومت دل خوشی دارند و همين چند نفر به گفتهء شما تفنگساالران و قاچاقچيان مواد مخدره و رشوت و فساد ساالران 
از ). يوار کج خشت اول گر نهد معمار کج ، تا ثريا ميرود د: ( تمام حکومت را به گند کشانيده اند و چه خوب گفته اند 

سوی ديگر برعالوه ايکه اساس اين حکومت فرمايشی از همان آغاز و ابتدا کج نهاده شد و هرچه جنگ ساالر و 
قاچاقچی و دزد و رهزن و ناقضين حقوق بشر بود، همه گردهم آمدند و دمار از روزگار مردم بدرآوردند و می آورند 

چوکی رياست جمهوری نيست ، بازهم دو جنگ ساالر مشهور و ) ی ايال کردن واال( هنوز و همين رئيس جمهور که 
آنان که ديروزخون !آيا اين توهين به تمام ملت با شهامت افغان نيست؟. خونريز را معاونين خويش انتخاب کرده است

ه جوان ،  و زهر در جام و زهر مار اندر سبوح شان کردند و نه به طفل رحم کردند و نه به پير و نه بخاليق ريختند
آنانيکه افراد تحت فرمان شان حتی به زنان مظلوم مرستون رحم نکرده و نامردانه و با شقاوت و بی رحمی و بی مروتی 

آنان که ديروز با دهان کثيف شان به بانی . تمام به آنها دسته جمعی تجاوز کردند ، امروز  کانديد رياست جمهوری اند
ند و هزار و يک جنايت و خيانت ديگر را مرتکب شدند ، امروز کانديد رياست استقالل افغانستان فحش و ناسزا گفت

 جمهوری اند و آنان که ديروز وطن را فروختند و هموطن را واسکت بريدند ، امروز کانديد رياست جمهوری اند
ه بيشتر از ده سال  ، و همين اکنون رئيس جمهور برحال کشور شش نفر از قاچاقچيان پودر مرگ را که هرکدام ب.......و

 ، ........ زندان محکوم گرديده بودند ، مورد عفو قرار ميدهد و پرويز کامبخش ها همچنان در غل و زنجير قرار دارند و
  !  نيست؟ظلم بر خربه اين نوع حکومت ، ) خر (آيا بفکر شما نسبت 

    
                          

   گاوان و خران بار بردار                                             
    به ز آدميان مردم آزار                                                      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


