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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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    Political Satire سياسیز ـــنــــطـ

  یمعروف اهللا ليخل ريانجن دپلوم
   ٢٠١١ لياپر ٢٩ ــ نيبرل

  

  

  

  

  !!!دشدن متحد  باهمجهان شاهپسندان
  

  ـــــــــنـزطــــــــ
  
  ند؟؟؟نما یم پادشاه  هميشهکهی شاه چهار آن ستيچ ست؟يکۀ خان در ست،يچ ستانيچ تانسيچ

 پادشاه" و "دنيسو شاه" ديشای متباق و بود خواهد "انگستانۀ ملک "حتمًا آنها ازی ک يکه گفت، ديخواه جواب در
 خاک سرانجام و خاکند از اند،ی اکخی انسانهای برد نام که را نهايا!!! زميعز ريخ نه. باشند" ايهسپان شاه" و "ميبلج

. نباشد متصور آن بر) ١"(یمادی فنا"گويا  کهی جائ دريعنی  ست،ُج ديبا گريدی جائ در را جواب پس. گشت خواهند
  :جواب اين چيستان را خود ميگويم

  .الل شاه ا يتپان شاه و خشت شاه و پشه شاه و قره شاهی عن يست؛"یباز قطعه شاه چار "،"دانيجاو شاه چار "نيا

 شونديم دايپی کسان است،  شده"بر افتاد" و باصطالح زنان کابلی افتاده رونق ازی پادشاه وی شاه کهی ائيدن نيهم در
 بمراتب "شاهپسند" بيترک. ام کرده ترجمه "شاهپسند" رای فرنگ لغت نيا من. گردنديم اد  ي"ستياليرو" بنام که
  .دينما ترجمه "شاهپرست" را "ستياليرو" بيترک و ديبگو "ستشاهپر"ی کس که آنست، از رساتر و باتريز

 و عقل سمند که کم، يو ستيب قرن عنفوان نيهم در و ماۀ زمان در شاهپرست، ا يو ميبگوئ شاهپسند خواه ريتقد هر به
ی وقت البته. ميدار سراغ ارهميبس و ميدار سراغ را انسانها ليقب نياز خراشد،يم راکالهگوشۀ ماه و خورشيد  بشر علم
 ملک و فاروق ملک ديمر ا يو باشند و بودند ظاهرشاه ديمر مثًال که ستينی کسان از مرادم م،يگويم شاهپسندان از
ی کجا و کجا و مراکش شاه حسن ملک و رضاشاهۀ نواس ديمر ا يو عبداهللا ملک و فهد ملک و نيحس ملک و عودَس

 در. ست ا"متمدن"باصطالح غرب  و جهان اروپا شاهپسندان از معروضه نيدر مرادم. ايآسۀ قار ا يو قايافر شمال
 ثقل مرکز و کار تخصص که ميابييم رای کسان اروپا ناف بلکه و قلب در و المانۀ شرفتيپ و سربرآورده کشور نيهم

ۀ کملۀ نواسی عروس مراسم که امروز نيهم مثًال. اند ساختهی شاه خاندان ک يمتوجِه را خودی زندگانی حت و مسلک
 چاشت، از بعد ١٥ به تا صبح ٩ ساعت از ARD"  ید ار آ "نامه ب المان ونيزيتلو اولۀ شبک و  برپاست انگلستان
 قوروغ انگلستان شاهۀ نواسی عروس مراسم پخشی برا را خود غم و هم تمام و زده برهم را خودی عاد پروگرام
ۀ فيوظ است، داده برباد انگلستان سلطنتی خاندانۀ عمطال راه در را خود عمر که معمر و جاهيعالی مرد است، کرده
  .است گرفته عهده به را موضوع اتيجزئ حيتشر

 رنگ چه" انايدا پرنسس" "ۀشاهان ضيحۀ لت "که دانديم قًايدق باوقار و مفخم سختی ظاهر با کهنسال مردريپ نيا
 ِفکس ساعِت کدام به ب، خوا از تنبرخاس نيح تابستان روز فالنی پگاه صبح در انگلستانۀ معظمۀ ملک و داشت
 مرد نيا ؛یبل. اند فرموده رها متر، چندی دراز به و شاهانه ِ "باد "دانه چند و دهيگردی سلطنت تشنابی فرما فيتشر
 دارد خبر انگلستانی سلطنت خاندانۀ نيپود و رهيز و چونه و بونه تمام از" ۀ بيچارهمردک "نيا م،يبگوئ است بهتر ا يو
  !!!!!!!است پشم نظرش در ايدن کار همه" فيشر"ۀ رشت نياز ريغ و
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 انگلستانۀ ملکۀ نواسی عروسی امروز مراسم تا اند، گشته لندنی فرما فيتشر قبل روزها از ايدن سراسر شاهپسندان
 تختيپای کجا و کجا و "منستر وست"ی سايکل و" پارک ديها "و" بکـنگهم قصر" جوار از و کينزد ِکينزد از را
   :که بنگارند خود خاطرات دفتر در و کنند شهود ،يزهارانگ

ۀ ملوکان ازدواجی برگزارباعظمت  مراسم چاشت از بعد ١٥ تا صبح ٩ ساعت از امروز بخود سخت ميباليم که« 
 بر لباس چه" تيک "عروس که ميبود اهدش و ميديد" فيال" باصطالح و مًايمستق را یعظمۀ ملکعلياحضرت  ۀنواس
  ».بود کرده شانه قسم چه را خودی موها" ميليو" ماددا و داشت تن

يی عروس مراسم شاهد تا اند، شده متحد باهم انگلستان تختيپا در سو نيبد روز نيچند از عالم شاهپسندان ؛یبل 
 رهسپار نيزمۀ کر سراسر از" غـره لند "انسان "ونيمل کي" بيقری عن يهزار صد هشت که نديگو. باشند "شاهانه"
خارق العادۀ  ونتيا" و "ۀ فرخندهواقع" نيا حضور و شهود افتخار تا اند شده "کبير" و بريتانيای گويا هاريزگان اريد

 ِ کران کران جهان از گفته، دانيمی ط و دانيمی ه که نميبيم رای کسان ونيزيتلو در. باشند داشته را" حاضر عصر
ــ  ی قديم و جديدايدن یکجا و کجاايتاليه و اسپانيه و  و فرانسه و المان و سنگاپور و لنديز وين و ايليآستر ــ از بی کران
 نيای نيع و زنده شاهد تا اند، افراشته مهيخ لندن "پارک ديها" در سو نيبد روزها از و گشته انگلستان مرکز رهسپار
 و بودند کرده را کار نيع هم "یدای ديل"ی عروس مراسم در که گفتند جمله ازی کسان. باشند "قرن باشکوه" مراسم

  !!!!!!!!گذراننديم لندن در زين را فرزندشی عروس "بزرگۀ لحظ" که داننديمسعادتمند و  بختوری ليخ را خود نکيا

 ونيزيتلو در را مراسم نيا نيزمی رو انسان ــ "ونيمل هزار دو" ؛یبل ــ ارديمل دو ايگو المان ونيزيتلوۀ گفت بقرار
) تکتی بی نمايس ("ِتِکسی بی نمايس" نيا انيتماشاچ ازی ک يهم ما "بيصای روفما" که ديئنگو و کننديم بيتعق
 آسمان اگر و. گواراست و خوب ،پيشگوئی هواشناسان خالف هم لندنی هوا کهی الهی قضا از!!!!!!! است بوده

 وی ک يسر هک بود نيا اکثر حد. نداشتی اثر شاهپسندان بر فرستاديم هم "هفتسرۀ جال" و فرموده "یروئ اخمه"
 و نوشتنديم خود خاطرات دفتر در ُمباهات با تا شد،يم نيچن اگر سعادتی زه و شکستيم رای گريدی زانو نکيع

  :بديگران نقل ميکردند که

 سر و گشت نازل بال طوفان م،يداشت را" ميليو و تيک" ۀهانشای عروس یبرگزار دری ابيحضور افتخار که مروزا« 
  »!!!!شکست مرای پا و او

 و رساليدی مرد زبان از را قصه نيا. گشتی تداع "دانا بهلول"ۀ قص ام، رسانده نجايبد را نوشته که لحظه نيهم در
 رای و ما و داشت نام "خدابخش" که ام دهيشنــ و بلند  رسا یبا قدمحاسن سپيد   و جفاکش ــ مردی خوش سکۀ مظلوم

 چشمانش کهی ئ کوچه ريزۀ باب. کرديمی زندگ کوچه ريز دری محقرۀ کوت در چون م،يديناميم "یئ کوچه ريزۀ باب"
 ريام ليقب از ميقد کتب کتابخوانده؛ و باسواد بودهی مرد اصال. بود عارفان و عاشقان ارتيز مجاور بود، مانده ديد از

 اريسب را رهيغ و کتاب پنجخواجه حافظ و  و عذرا وامق و گلشاه و ورقه وی روم ارسالن ريام و صاحبقرانۀ حمز
 را منظومی داستانها. د نمویم شروعی داستانسرائ به شد،يم حال سر و  بل کردهرا چرس ميچلی وقت. بود خوانده

 قصه که من. خوانديم هم بايزدلکش و  اريبس و خوانديم غرا و بلند آواز با خوانان شهنامه بمانند و داشت بر از اريبس
 سزديم که دارم، اديب جنت مکان رمرديپ آن و خدا مرد آن از فراوانی تخاطرا ام، دهيشن اريبس رای وی خواندنها و ها

  :کنميم نقلهردم شهيد  مرد نيهم زبان از را دانا بهلولۀ قص. شود آوردهدر ريتحرۀ برشت مفصلۀ نوشت ضمن

 از شاهان و داشت راه شاهان دربار در که طبع خوش وی گو بذله حاضرجواب، دراک، اريبس بودی مرد دانا بهلول
 معموًال شاه است، شاهان رسم که چنان. بود دربار در بهلول و بود داده بار شاهی روز. بردنديمه هالذت شيصحبتها

 دانا بهلول بطرف رو بار نيا. کنندی گر مشله وی زبان نيريش اش باره در انيدربار تا اندازدی م دانيم به رای سخن
  : ديپرس کرده

  »؟؟؟ندشتريب کدام به تعداد عالم، ردمانم همه از کهی بگو !دانا بهلول«

  "کوران" : ديگويمو بدون معطلی  حاباُمی ب بهلول 

 اثبات جهت رای روز بهلول  وخواهديم بهلول از را هيقضی عمل ثبوت ،سر غضب آمده بود جواب نياز که شاه
 تا نشاند،يم خودی پهلو رايی منش و ندينش یم شاه قصر وانيا ريز درموعود  روز همان در. کنديم نييتع خودی ادعا
 راه سر از که کس هر. کنديم نوشتن مشغول را خود و گرفته دست در را قلم خودش. کند لست شامل را کوران نام
 نامی و و. بنگار لست در را نامش که ديگويمی منش به بهلول ؟یکنيمی چ صاحب بهلول که پرسد،يم و رسديم

ی قضا از. گردديم لست آن شامل کند،يمی سؤال نيچن کهی شخص هر صورت نيبد. کنديم لست درج را پرسنده
 نام که ديگويم خودی منش به بهلول. کنديم بهلول از را سؤال نيع و رسديدرمنيز  پادشاه عالم، خداوندگار روزگار

 مانند رطوما و مطولی  و جدوللست تمام، روز ک ياز بعد. کنديم نيچن او و کند درج "کوران لست" در زين را شاه
  .گردديم هيته محله کوران از
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 وارد بهلول. کند شيپ را خود کارۀ جينت تا ،دارد قرار کار صدر در بهلول بار نيا و دهديم بار پادشاه باز  ديگرروز
 همه سلطنت ارکان و انيدربار. کنديم قرائت لستی رو از را محله کوران نام و شده بارگاه وی سلطنت تاالر صحن

در  کدام هر و شوديم برپا همهمه. شنونديم کوران در رستۀ را خود نامی وقت گردند،يم زرد و سرخو مات و مبهوت 
 کورانۀ زمر در را پادشاه نام بهلول بار ک يکه. برسانند شزشت عمل نيای بسزا را بهلول که د،خوريم قسم خود دل
. کنديم استفسارولی ظاهر را نگه داشته . دکم است شاخ بکشد و از غيظ شش َپله شو و دهيگرد منقلب شاه. خوانديم

  :ديگويم بهلول

  !عمر خداوندگار دراز بادا« 

 خوب شما چشم که است معلوم داشت؟؟؟ی معن هچ کردن سؤال گريد بودم، نوشتن مصروف من که ديديديم همه
  »!!!است کور نتواند، دهيد کهی کس و ديدينم

  .ندرگذميدر لبهلو جسارت از و خندندمي همه انيدربار و شاه
  

  :بابۀ زير کوچه ئی بما می آموزد قصۀ 
فقر و فاقه و گرسنگی و . است آدم اوالد بينصی بدبخت و الم و درد هزاران ،)ميکنيمی زندگان( مييزيم کهی ائيدن در

 و هيسور و قايافر شمال در حاال نيهم. جفای زورمندان و مظلوميت مظلومان از حد گذشته است. مرض بيداد ميکند
. شونديم کشته خود،ۀ حق حقوق احقاق ريمس در همجاهد وی خواهيآزاد خاطرب و جرم بدون انسانها کجا و کجا و مني

. ايران ــ آگاههان و چيزفهمان را سرکوب ميکنند" آخوندی ــ کربالئی ــ فاشيستی"رژيمهای مستبد ــ چون رژيم 
 حق در خواهديم شانۀ دنـَـَگنکبت و  دل هرچه و آورده خودۀ طريس ريز را ما محبوب کشوراستعمارجو  اشغالگران

  : و خوب ميدانيم که.کننديهم وطن نيا اوالد

و در آن واحد  زيچ همه که است مصوت و مصورمدرن ی خبررسان و ونيزيتلو و ويراد و انترنت عصر ما عصر
  !!!شوديم نيچن که ميدانيم نيق يبه و رسديم جهان مردم چشم و گوش بهدر تی ثانيه 

 و ننديبی نم را عالم خلقی نگونبخت و فرياد همه نيا و کرند و کوريکسره  انيجهان کهی مثل مگر
  !!!!!!نمی شنوند

انسان روی زمين که مراسم ازدواج سلطنتی انگريز را به صد شوق تمام " دو مليارد"مگر از زمرۀ 
شد که خود را از حال درماندگان پيدا خواهد " دو مليون"تماشا ميکردند، هزارم حصۀ آنها يعنی فقط 

  و مظلومان جهان آگاه سازد؟؟؟؟
  

  !!!!!!!من که باور ندارم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :حاتيتوض
 ثابت را گفته نيا خالف کيفز اما. ماندی نمی باق ابد تا و ستيفان و فناست به محکوم" ماده "انهيعام قول بر بنا ــ ١

. است کيفز ريناپذی تخط نيقوان از و کيناميترمودی اساس نيقوان از "یانرژ و مادهی بقا قانون" و است ساخته
 ئتيه و شکلی انرژ و ماده که هست نقدريا. رونديم نيب از نه و گردنديم جاديای ژانر و ماده نه قانون، نيبد نظر
 نوع ک يکه ا يو گردديم تبدلی انرژ به ماده مثًال. ابندی يم تحول دگری شکل بهی شکل از و دهنديم رييتغ را خود
 در قلم نيا "عت؟؟؟يطب ناموس خرق ــ معجزه"ۀ مقال مورد نيدر. دهديم شکل رييتغی انرژ گريدی نوع بهی انرژ

  .گردد مطالعه" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "پورتال

 دهيگرد استعمالی کابلۀ انيعام اصطالحات ازی اديز تعداد زين نوشته نيا متن در است، قلم نيا معمول که چنان ــ ٢
 صرف آنها حيتوض و حيرتش از بار نيا خود، متعارف رسم ازی تخط با وی شگيهم عادت برخالف مگر من. است
  . کنميم نظر

  

  

  


