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  کشوری خرھاۀيمتن دفاع
آن را  نموده و خذا  id?php.nbody/com.afghanpaper.www://http=90896   تين طنز نامه را از سايا

 . گذارمیھنان ميد ھم مي دضبدون کم و کاست به معر

  

 یئ دانم اما تا جاینقدر ناراحت شدند نميشان اياف فروختند که اي سی به آقای افغانستان چه چوب ترینکه خرھايا"

ن و ين به ديقت توھيرنامه به خران کشور در حقيشان معتقدند که تقديدم ايوا و گھربارشان فھميکه از متن سخنان ش

ر ين و از خر تقديئندازد پاي سرش را بیم که ھر کسي گذاریاعتقادات مردم است و ما مجاھدان سر برکف کشور نم

  .کند

 واکنش نشان داد و داً ياف شدي خران افغانستان نسبت به سخنان استاد سیاسيتالف سئس ايئ ر،ن سخنانيه به ابا توج

 مسالمت ید که فضاي خودشان داشته و ابراز داشتند که کوشش نکنیاف را نظرات شخصي استاد سین حرف ھايا

  .دي خراب کنی انسانۀ خران را با جامعۀز جامعيآم

 ۀن دار و دستيم که به ھميار خر بوديما خران بس:  افزودندین سخناني از چنیمن ابراز نگران خران کشور ضۀندينما

م مثل حاال نبود ي رساندیشان مي صعب العبور برایحات و آذوقه از راه ھاي و تسلیاف در زمان جھاد مرميجناب س

ک يدن ي چشم دیرند و حتي گی مدهيکه زحمات ما را ناد نين مدل داشته باشند، اي و آخردار زرھیشان موترھايکه ا

 .ميسف ھستأ مت،رنامه را ھم ندارنديتقد

 ی به ما داشتند که تا میادي زیه ھاياکان و اجداد ما چون خر بلعم باعورا توصين: جناب پوھاند خر عالوه نمودند

ن ين به ديمه به خرھا توھر نايد دادن تقدي گوین آدم آمده و مين بندگان ناسپاس خداوند؛ حاال ايد به اي کنید خوبيتوان

ن استاد را يت اي مان شکاۀد که در مناجات شباني کنیباز مجبورمان م. ن و خدا و مذھب تنھا از توستياست؛ مگر د

  .ميبه خر بلعم باعورا بکن

 گاه باال بهيد بلکه از جايت ما را حفظ نکرديم و شما نه تنھا کرامت خري شما را نگاه داشتی کرامت انسانیما حت

 که یئ ھایف تمام بارکشي حیعنيد، ين کرديد و توھيب رسانديوانات آسيگر حي ما در نزد دیت و آبرويثيعزت و ح
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 تان کند و ھم با ۀر و پلنگ و ببر و گرگ و کفتار خوب است که ھم پاره پاري شما ھمان شیم، برايبه شما مردم کرد

  .ديدا نکرديوار کوتاه تر از ما پي شما دیعنيم، ير و ببر و پلنگ و عقاب ھستيد ما شيئافتخار بگو

 یر است که برايم که خيئ گویم و مي کنیح مياف را تقبيک عرعر محکم و کوبنده سخنان استاد سيدر خاتمه ما با 

تان شرم است که تا يد، براي نکنیبا ما ھمچشم. ادبود دادنديرنامه و لوح يا و جھان و ممالک مدال و تقديشما تمام دن

 ی ھم حدیالداريد، سي کنی مءا افشايرنامه داد گپ را در سطح تمام دنيک خر ما تقدي ی تان آدم شد و براک آدمي

  "....م، عرعرعرين سخنان شما خنده کنيکه به ا ر آنيم در غي گفتن نداری برایزيدارد و ما چ

  

  :افزوده

فکر می کنم مشکل آقای سياف آن ارند، دص خر ھا بين ھم چالبازی و دروغ ناز آن جائی تمام حيوانات به خصو

ھمگام و ھم آخور گردد و از طرف ديگر، به عادت انسانی خود عمل » خران« که از يک جانب می خواھد، با است

. پرورده ھای ربانی اند، و در چال زدن استاد ود، خبر نداشت که آنھا دستنموده به فکر زدن چال به رقيب خود ب

خر خواھند ساخت، چه دل آقای سياف بخواھد و چه ساخته اند و بعد از اين ھم » خر«ھرکه را تا حال خواسته اند 

  .ھم نخواھد، فعالً ناگزير است تحمل نمايد

 .ا. ع

  

 

 


