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 Political Satire سياسیز ــنـــــــــــــــطـ
   

  یمعروف هللا ليخل ريانجن دپلوم    

   ٢٠١۴ دھم مارچ ــ نيبرل          
  

  

  

  

  !!!دشدن متحد باھم جھان شاھپسندان
  

  ــــــــــــــــنـزطـ
  

  )با تجديد نظر و اضافات(

  :گويند

  ."گپ از گپ ميخيزه"يا  "از گپ گپ ميخيزه"

من و کارروائيھای من؛ يعنی تا  اين مثل زيبای کابلی ھميشه صادق افتاده است؛ *اقل در حدِّ 

ل مطلبی دنباسرگردان . جائی که با قلم و کاغذ و نوشتن و خواندن اين درويش سر و کار ميگيرد

از . پديدار گشتبا* ِملتِق واری در کمپيوتر ميگشتم، که ناگھان و ناغلطی صفحه ای با عنوان 

سر تا پايش خواندم و از حق نگذرم، که از طرز ادای سخن در آن بدم نيامد، ولی به شک افتادم 

را باز کرده و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال . که اين مقاله در آرشيفم رسيده باشد

، تا مطمئن بکشودمرا  "خليل هللا معروفی"آرشيف . شدم "آرشيف نويسندگان"يکسره رھسپار 

و . قُدِر هللا کردم و مقاله را در آرشيف خود نيافتممگر . گردم که مقاله واقعاً در آن درج شده است

و عين مطالب را  بر در بر وجود دارد،متعدد و جای شکر است، که در پورتال ما آرشيفھای 

، ورنه ميرفتم پشت نَُخِت و چه خوب است که چنين است. ميتوان در چندين آرشيف سراغ گرفت

  ."نخوِد سياه"سيا 

در گذشته ھم چند بار اين تجربه را کرده ام و دريافته ام که بسا مقا*ت منتشره ام در پورتال، 

کار  از دستِ ــ که نيکی پورتال روزی موضوع را با عزيزان تخ. وارد آرشيفم نگرديده است
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 کهدر ميان گذاشتم و ايشان فرمودند، واقعاً فُرصت سر خاريدن را ھم ندارند ــ متراکم و گسترده 

تمام چنين مقا*ت را يادداشت گرفته و در دسترس ايشان قرار دھم، تا ھمه را يکه يکه و 

و به کل کردن يکی ھم نميرسم،  و منی که صد سر را تر ميکنم. دستگرفته در آرشيفم بيندازند

و اين . فراموش کردمپشِت گوش و يا مثل اين که در يخ نوشته و در افتو مانده باشم، موضوع را 

و از حق نگذرم که کوتاھی از خود من . ين نکته برخورده امعتاکنون چندين بار است که به 

رس گرانقدارن تخنيکی پورتال مفقودا*ثر را در دست*َدَرک و  ود مطالبِ وُ د و رَ است، که رَ 

البته اين کار را نه از بابت تنبلی و کاھلی محض بسر نرسانده ام، بلکه اين کار واقعاً  .نگذاشته ام

لب و مقا*ت خود را که به احوصله کار دارد، که آدم ساعتھا و شايد روزھا بنشيند و تمام مط

ال سر بدھد؛ و اين کاری ست خيلی صدھا ميرسد، يکه يکه پيگيری کرده و با آرشيفھای پورت

ازينرو بر آن شدم، که وقتی چنين مطالب را مييابم، راه حل ديگری . و وقتگير و طاقتربا شاقّ 

  و آن راه حل چيست؟؟؟ .کنم "جستجو"برايش جست و جو کنم ــ و باصطlح غلط  دری ايران، 

و اين . تازه در پورتال نشر کنمراه حل اينست که ھمان مطالب را دوباره و با آرايش و پيرايشی 

و از انصاف نگذرم که بسا مقا*تم محتاج تجديد نظر و . کاری ست که در حق ھمين مقاله ميکنم

در پورتال  ٢٠١١اپريل  ٢٩مقاله به تاريخ اين اصل . نديباشمھم  "بازنگری"باصطlح ايرانيان 

  :ش را گرفتز پورتال، ميتوان دنبالنشر گشته است، چنان که در آرشيف طن

  

  یمعروف هللا ليخل ريانجن دپلوم

   ٢٠١١ لياپر ٢٩ ــ نيبرل  

  

  !!!دشدن متحد باھم جھان شاھپسندان
  

  ـــــــــنـزطــــــــ
  

  مانند؟؟؟يم پادشاه ھميشه کهی شاھ چھار آن ستيچ ست؟يکۀ خان در ست،يچ ستانيچ ستانيچ

ً  آنھا ازی کي که گفت، ديخواھ جواب در  شاه" ديشای متباق و بود خواھد "تانانگسۀ ملک" حتما

ی برد نام که را نھايا!!! زميعز ريخ نه. باشند "ايھسپان شاه" و "ميبلج پادشاه" و "دنيسو

 ديبا گريدی جائ در را جواب پس. گشت خواھند خاک سرانجام و خاکند از ؛اندی خاکی انسانھا

جواب اين چيستان . نباشدمترتب و  متصور آن بر  ١"یمادی فنا"گويا  کهی جائ دريعنی  ؛ستجُ 

  :را خود ميگويم
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 شاه و پشه شاه و قره شاهی عني ست؛"یباز قطعه پربازی يا شاهِ  چار" ،"جاودان شاه چار" نيا

  .*ل اي تپان شاه و خشت

 شده "فتاداَ بر"و باصطlح زنان کابلی  افتاده رونق ازی پادشاھ وی شاھ کهی ائيدن نيھم در

 را ُمعادلِ  لغت نيا من. ياد ميگردند Royalist "ستياليرو" نامه ب که شونديم دايپی کسان است،

ی کس که آنست، از رساتر و باتريز مراتبه ب "شاھپسند" بيترک. ام قرار داده "شاھپسند"

از  "شاھپسند"ترکيب  .دينما ترجمه "شاھپرست" را "ستياليرو" بيترک و ديبگو "شاھپرست"

ساخته و  "شاھپرست"برخاسته است، در حالی که ی ــ ــ خصوصاً عوام کابلام ما ومغز ذھن ع

بارھا و باربار نوشته ام، به  چنانچه و. و گويا لفظ قلم است علم و فضل و ادبپرداختۀ اھل 

يباتر را تحقيق و دريافت من، نبض عوام و مردم بی سواد و مکتب نديدۀ ما به مراتب ترکيبات ز

 تاظاھراً دو معنی دارد، يکی آنکه کسی شاه را  "شاھپرست"کلمۀ . ستتقديم زبان دری کرده ا

چيز ديگری  "پرستيدن"اما معنای واقعی کلمۀ . ت با* برده و مانند خدا پرستشش کندلوھيّ اُ  قاممَ 

در جائی به نظرم رسيد، که معنای . ست، غير از آنچه در افواه مردم و سر زبانھا افتاده است

معنای  "پيشاوند"در ھيئت " پر"است، چون  "ايستادنکسی  پھلو يا کناردر "، "پرستيدن" اصلی

رسيدگی "و  "خدمت کردن"معنای  "پرستيدن"، از قديمو در عرف  .را ميدھد "پھلو"و  "کنار"

که  "پرستار"کلمۀ . مستفاد ميگرددتام صراحت ه ب اين از کlم قدماو . ندفتررا ميگ "کردن

به کار رفته  "خدمتگار"م ما در معنای صفت فاعلی از ھمين مصدر است، در کlم قدمای کرا

  .است

 و ستيب قرن نفوانعُ  نيھم در و ماۀ زمان در شاھپرست، اي و ميبگوئ شاھپسند خواه ريتقد ھر به

 را انسانھا ليقب نياز خراشد،يم راکlھگوشۀ ماه و خورشيد  بشر علم و عقل سمندِ  که کم،ي

 که ستينی کسان از مرادم م،يگويم شاھپسندان ازی وقت البته. ميدار سراغ ارھميبس و ميدار سراغ

 ًlفھد ملک و نيحس ملک و عودسَ  ملک و فاروق ملک ديمر اي و باشند و بودند ظاھرشاه ديمر مث 

 و قايافر شمالی کجا و کجا و مراکش شاه حسن ملک و رضاشاهۀ نواس ديمر اي و عبدهللا ملک و

. ستا "متمدن"باصطlح  غربِ و جھان  اروپا شاھپسندان از معروضه نيدر مرادم. ايآسۀ قار اي

 که ميابييم رای کسان اروپا ناف بلکه و قلب در و المانۀ شرفتيپ و سربرآورده کشور نيھم در

ی شاھ خاندان کي متوجهِ  را خودی زندگانکارنامۀ ی حت و مسلک ثقل مرکز و کار تخصص

 اولۀ شبک و برپاست گلستانانۀ ملکۀ نواسی عروس مراسم که امروز نيھم مثlً . اند ساخته

 پروگرام چاشت، از بعد ١۵ به تا صبح ٩ ساعت از ARD  "ید راِ  آ" نامه ب المان ونيزيتلو

 انگلستان شاهۀ نواسی عروس مراسم پخشی برا را خود غم و ھمّ  تمام و زده برھم را خودی عاد
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 خاندانۀ مطالع راه در را خود عمر که رمَّ عَ مُ کlنسال و  و جاهيعالی مرد است، کرده قوروغ

  .است گرفته عھده به را موضوع اتيجزئ حيتشرۀ فيوظ است، داده برباد انگلستان سلطنتی

ً يدق باوقار و ممفخّ  سختی ظاھر با کھنسال رمرديپ نيا  پرنسس" "ۀشاھان ضيحۀ لت" که دانديم قا

 نيح تابستان روز فlنی پگاھ صبح در "انگلستانۀ معظمۀ ملک" و داشت رنگ چه" انايدا

 "ِباد" دانه چند و دهيگردی سلطنت تشنابی فرما فيتشر فِکس ساعتِ  کدام به خواب، از تنبرخاس

 نيا م،يبگوئ است بھتر اي و مرد نيا ؛یبل. پرتافته است متر، چندی دراز به و شاھانهlب رقُ پُ 

 خبر انگلستانی سلطنت خاندانۀ نيپود و رهيز و چونه و بونه تمام از" بيچارهمبخِت قۀ مردک"

  !!!!!!!است پشم نظرش در ايدن کار ھمه" فيشر"ۀ رشت نياز ريغ و دارد

ی عروسی امروز مراسم تا اند، گشته لندنی فرما فيتشر قبل روزھا از ايدن سراسر شاھپسندان

 و" پارک ديھا" و" نگھمبک قصر" جوار از و کينزد کِ ينزد از را انگلستانۀ ملکۀ نواس

 خود خاطرات دفتر در و کنند شھود ،ريزھاانگ تختيپای کجا و کجا و "نسترمِ  ستوِ " یسايکل

  : که بنگارند

باعظمت  مراسم چاشت از بعد ١۵ تا صبح ٩ ساعت از امروز خود سخت ميباليم کهه ب« 

ً يمستق رای ظمعُ ۀ ملکعلياحضرت ۀ نواسۀ ملوکان ازدواجی برگزار  ميديد" في*" باصطlح و ما

 مقر چه را خودی ھايمو" ميليو" داماد و شتدا تن بر لباس چه" تيک" عروس که ميبود شاھد و

  ».بود کرده شانه

 شاھد تا اند، شده متحد باھم انگلستان تختيپا در سو نيبد روز نيچند از عالم شاھپسندان ؛یبل 

 انسان "ونيمل کي" بيقری عني ؛ھزار صد ھشت که نديگو. باشند "شاھانه"يی عروس مراسم

 تا اند شده "کبير" و بريتانيای گويا انريزانگ اريد رھسپار نيزمۀ کر سراسر از" غـره لند"

 داشته را" حاضر عصرخارق العادۀ  ونتيا" و "ۀ فرخندهواقع" نيا حضور و شھود افتخار

 کران کران جھانِ  از گفته، دانيمی ط و دانيمی ھ که ،نميبيم رای کسان ونيزيتلو در. باشند

 یکجا و کجاايتاليه و اسپانيه و  و فرانسه و المان و گاپورسن و لنديز وين و ايليآسترــ از  کرانبي

 لندن "پارک ديھا" در سو نيبد روزھا از و گشته انگلستان مرکز رھسپارــ  ی قديم و جديدايدن

 که گفتند جمله ازی کسان. باشند "قرن باشکوه" مراسم نيای نيع و زنده شاھد تا اند، افراشته مهيخ

و  بختوری ليخ را خود نکيا و بودند کرده را کار نيع ھم "یدای ديل"ی عروس مراسم در

  !!!!!!!!گذراننديم لندن در زين را فرزندشی عروس "بزرگۀ لحظ" که داننديمسعادتمند 

 نيا نيزمی رو انسان ــ "ونيمل ھزار دو" ؛یبل ــ ارديمل دو ايگو المان ونيزيتلوۀ گفت بقرار

 نيا انيتماشاچ ازی کي ھم ما "بيصای ماروف" که ديئنگو و کننديم بيتعق ونيزيتلو در را مراسم

 خlف ھم لندنی ھوا کهی الھی قضا از!!!!!!! است بوده) تکتی بی نمايس( "تِِکسی بی نمايس"
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 "ھفتسرۀ جال" و فرموده "یروئ اخمه" آسمان اگر و. گواراست و خوب ،پيشگوئی ھواشناسان

ی گريدی زانو نکيع وی کي سر که بود نيا کثرا حد. نداشتی اثر شاھپسندان بر فرستاديم ھم

ه و ب نوشتنديم خود خاطرات دفتر در ُمباھات با تا شد،يم نيچن اگر سعادتی زھ و شکستيم را

  :ديگران نقل ميکردند که

 طوفان م،يداشت را" ميليو و تيک"ۀ شاھانی عروسی برگزار دری ابيحضور افتخار که امروز« 

lشکست مرای پا و او سر و گشت نازلاز با*  ب!!!!«  

 از را قصه نيا. گشتی تداع "دانا بھلول"ۀ قص ام، رسانده نجايبد را نوشته که لحظه نيھم در

ــ و بلند رسا  یبا قدمحاسن سپيد  و جفاکش ــ مردی خوش سکۀ  مظلوم و رساليدی مرد زبان

ۀ کوت در چون م،يديناميم "یئ کوچه ريزۀ باب" رای و ما و داشت نام "خدابخش" که ام دهيشن

 جاورمُ  بود، مانده ديد از چشمانش کهی ئ کوچه ريزۀ باب. کرديمی زندگ کوچه ريز دری محقر

 ريام ليقب از ميقد کتب کتابخوانده؛ و باسواد بودهی مرد اصl. بود عارفان و عاشقان ارتيز

 پنجظ و خواجه حاف و عذرا وامق و گلشاه و ورقه وی روم ارسlن ريام و صاحبقرانۀ حمز

ی داستانسرائ به شد،يم حال سر و بل کرده را چرس چلمی وقت. بود خوانده اريبس را رهيغ و کتاب

ــ و  خوانان ھنامهاش ماننده ب و داشت بر ازو بی مّر  اريبس را منظومی داستانھا. دنمويم شروع

شخصاً  که من. خوانديم ھم بايزدلکش و  اريبس و خوانديم اغرّ  و بلند آواز بابلکه صد پدر آنان ــ 

جنت  رمرديپ آن و خدا مرد آن از فراوانی خاطرات ام، دهيشن اريبس رای وی خواندنھا و ھا قصه

 دانا بھلولۀ قص. شود آوردهدر ريتحرۀ رشته ب مفصلۀ نوشت ضمن سزديم که دارم، اديه ب مکان

  :کنميم نقلھردم شھيد  مرد نيھم زبان از را

 شاھان دربار در که طبع خوش وی گو بذله حاضرجواب، اک،درّ  اريبس بودی مرد دانا بھلول

 دربار در بھلول و بود داده بار شاهی روز. بردنديمھ ھالذت شيصحبتھا از شاھان و داشت راه

 باره در انيدربار تا اندازدی م دانيم به رای سخن معمو*ً  شاه است، شاھان رسم که چنان. بود

  : ديپرس کرده دانا بھلول بطرف رو بار نيا. کنندی گر مشله وی زبان نيريش اش

  »؟؟؟ندشتريب کدام به تعداد عالم، مردمان ھمه از کهی گورب !دانا بھلول«

  "کوران":  ديگويمو بدون معطلی  حابامُ ی ب بھلول 

ی روز بھلول و خواھديم بھلول از را هيقضی عمل ثبوت ،سر غضب آمده بود جواب نياز که شاه

 و ندينشيم شاه قصر وانيا ريز درموعود  روز ھمان در. کنديم نييتع خودی ادعا اثبات جھت را

 دست در را قلم خودش. کندو فھرست  لست شامل را کوران نام تا نشاند،يم خودی پھلو رايی منش

 بھلول که پرسد،يم و رسديم راه سر از که کس ھر. نشان ميدھد نوشتن مشغول را خود و گرفته
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 را پرسنده نامی و و. بنگار لست در را نامش که ديگويمی منش به بھلول ؟یکنيمی چ صاحب

 از. گردديم لست آن شامل کند،يمی سؤال نيچن کهی شخص ھر صورت نيبد. کنديم لست درج

 به بھلول. کنديم بھلول از را سؤال نيع و رسديدرمنيز  پادشاه عالم، خداوندگار ی روزگارقضا

 کي از بعد. کنديم نيچن او و کند درج "کوران لست" در زين را شاه نام که ديگويم خودی منش

  .گردديم هيتھ محله کوران از طومارمانند و مطولی و جدول لست تمام، روز

 را خود کارۀ جينت تا ،دارد قرار کار صدر در بھلول بار نيا و دھديم بار پادشاه باز ديگر روز

 لستی رو از را محله کوران نام و شده بارگاه وی سلطنت تا*ر صحن وارد بھلول. کند شيپ

 نامی وقت گردند،يم زرد و سرخمات و مبھوت و  ھمه سلطنت ارکان و انيدربار. کنديم قرائت

 ،دندانخائی ميکنند خود در دل کدام ھر و شوديم برپا ھمھمه. شنونديم کوران در رستۀ را خود

 کورانۀ زمر در را پادشاه منا بھلول بار کي که. برسانند شزشت عمل نيای بسزا را بھلول که

ولی ظاھر را نگه . کم است شاخ بکشد و از غيظ شش پَله شود و دهيگرد منقلب شاه. خوانديم

  :ديگويم بھلول. کنديم استفسارداشته 

  !عمر خداوندگار دراز بادا« 

 که است معلوم داشت؟؟؟ی معن هچ کردن سؤال گريد بودم، نوشتن مصروف من که ديديديم ھمه

  »!!!است کور نتواند، دهيد کهی کس و ديدينم خوب اشم چشم

  .ندرگذميدر بھلول جسارت از و خندندمي ھمه انيدربار و شاه

  

  :ما می آموزد ه بابۀ زير کوچه ئی بقصۀ 

فقر و . است آدم او*د بينصی بدبخت و الم و درد ھزاران ،)ميکنيمی زندگان( مييزيم کهی ائيدن در

. جفای زورمندان و مظلوميت مظلومان از حد گذشته است. ميکند فاقه و گرسنگی و مرض بيداد

ی خواھيآزاد خاطرب و جرم بدون انسانھا کجا و کجا و مني و هيسور و قايافر شمال در حا* نيھم

ــ چون رژيم و منّحط رژيمھای مستبد . شونديم کشته خود،ۀ حق حقوق احقاق ريمس در همجاھد و

 اشغالگران. ھان و چيزفھمان را سرکوب ميکنندايران ــ آگا "یآخوندی ــ کربlئی ــ فاشيست"

 شان دۀنگَ نکبت و  دل ھرچه و آوردهدر خودۀ طريس ريز را ما محبوب کشوراستعمارجو 

  :و خوب ميدانيم که .کننديھم وطن نيا او*د حق در خواھديم

 ھمه که است تصوَّ مُ  و رصوَّ مُ مدرن ی خبررسان و ونيزيتلو و ويراد و انترنت عصر ما عصر

 نيچن که ميدانيم نيقي به و رسديم جھان مردم چشم و گوش بهو در تی ثانيه واحد  در آنِ  زيچ

  !!!شوديم
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و  ننديبينم را عالم خلقی نگونبخت و فرياد ھمه نيا و کرند و کوريکسره  انيجھان کهی مثل مگر

  !!!!!!شنوندنمي

م ازدواج سلطنتی انگريز را به صد شوق انسان روی زمين که مراس" دو مليارد"مگر از زمرۀ 

پيدا خواھد شد که خود را از حال " دو مليون"تمام تماشا ميکردند، ھزارم حصۀ آنھا يعنی فقط 

  درماندگان و مظلومان جھان آگاه سازد؟؟؟؟

  

  !!!!!!!باور ندارمھيچ من که 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حاتيتوض

 کيفز اما. ماندينمی باق ابد تا و ست یفان و فناست به محکوم "همادّ " انهيعامدينی و  قول بر بنا ــ ١

 و کيناميترمودی اساس نيوانق از "یانرژ و همادّ ی بقا قانون" و است ساخته ثابت را گفته نيا خlف

 نيب از نه و گردنديم جاديای انرژ و همادّ  نه قانون، نيبد نظر. است کيفز ريناپذی تخط نيقوان از

 دگری شکل بهی شکل از و دھنديم رييتغ را خود ئتيھ و شکلی انرژ و همادّ  که ھست نقدريا. رونديم

 رييتغی انرژ گريدی نوع بهی انرژ نوع کي که اي و گردديم تبدلی انرژ به همادّ  مثlً . ابندييم تحول

 بی ھمال پورتال در قلم نيا "عت؟؟؟يطب ناموس خرق ــ معجزه"ۀ مقال مورد نيدر. دھديم شکل

  .گردد مطالعه "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

ی کابلۀ نايعام اصطlحات ازی اديز تعداد زين نوشته نيا متن در است، قلم نيا معمول که چنان ــ ٢

 بار نيا خود، متعارف رسم ازی تخط با وی شگيھم عادت برخlف مگر من. است دهيگرد استعمال

  . کنميم نظر صرف آنھا حيتوض و حيتشر از

  

  

  


