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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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 Satire طــــــــــــــــــــــنـز

  
  یمعروف اهللا ليخل ريانجن دپلوم
   ٢٠١١ی م دوم ــ نيبرل
  

  
 
 
  

  "!!!اوباما بِن بارِک "بسوزه، تکدروغ

  ؟؟؟٢٠١١ لياپر اول طـــــنـز
 و بمانم خانهی زندان ديبا گريد گفتم دل در افتم، يکشال را آسمانی رو و لب و برخاستم خواب از امروزی وقت

 ــ کارگری الملل نيب روز ــی م اولی ابآفت روز ک ياز بعدی راست. بگذرانمی واريچارد نيهم در را روز تمام

ی گريد راه گفتم. سازديم خانه محکوم خهيرمچا مرا و بارديم غم آسمانی رو و سر ازی گوئ که ستيروز نکيا

 بيغ از هم نوشته موضوع کهی الهی قضا از. بروم زده قلمک و نميبنش وتريکمپی رو شيپ نکهيا مگر ماندينم

  .ديرسدر

 ا يو هشت و هفت و شش نيسن دری عن يــ بود "نياوگ" ما خون کهی زمان در و صباوت وی کودک دوران در

 هم ما است، زادگانيآدم و آدمی بن رسم که چنان م،يکرديمی باز سال و همسن کودکان با و ــ ده و نه هم ديشا

   :ميگفتيم کرد،يم خوب کاری کسی وقت مثًال. ميداديم نشانی زبان العمل عکس عمل هری برا
  

  "!!!واهللای ِا  "اي"  شاباس"
   :ميگفتيم مثًال کرد،يم خرابی کار اگر و
  

   ....ا  يو"  طانيش بد کار به خدا نالت  "اي!!!"  تيبشرمان خدا"  اي!!!"  یشو خدا قار ده"
  

   :ميگفتيم د،يگويم دروغ که ميدانستيم ما و گفتيم دروغی کودکی وقت قسم نيهم
  

  !!!"بسوزه دروغت" 
  

   :ميگفتيم نازروی  از د،يگويم دروغ که ميدانستيم نيق يبه اگر و
  

  !!!"بسوزه دروغکت"
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 خبر ــ "یاتازون قهرمان" ــ "اوباما بن"يۀ انيب و اعالن استناد به جهانی ونهايزيتلو یپگاه صبح امروزی وقت

 دلم چون ــ مداديم شور را خود سر و دميخنديم لب ريز کهی حال در کردند، اعالن را "الدن بن" شدن کشته

 مردم همه که کردم کرف ــ دغوالننيمی گريد شاخدار دروغ با را جهان مردم باز جهانخواران که داديمی گواه

مردم  اردهايليم و ونهايليم انيم از و انهيم نياز که است نياوگ همه خون و برنديم بسر تيطفول دوران در جهان

 را "الدن بن" مرگ خبر و کنديم بلند سر "ن اوباماب" ِ "مبارک" بنامی ا "بچه گــُـل" ن،يزمی رو "شدۀ کودک"

  :، از جملهدکايت دارحگپهای بسيار از  خبر. کنديم اعالن

ی عن ياين قصبه؛ خاصۀ گوش در. دارد قرار" آباد اسالم"ی لومتريک هفتادۀ فاصل درکه " آباد هيبت "شهرکاز 

ی نظام استخبارات منسوبانبيشۀ  خصوصًا و متقاعدۀ رتبی لعا صاحبمنصبانۀ شيب و ثروتمندانۀ شيب در

 نيا. است شده واقع جهان از جدا و خاردار ميس با مجهز و دبلن متر پنج تا چاری وارهايد بای ا قلعه پاکستان،

 نه و داردی تلفون ارتباط نه است؛ دهگردي هيتعب خارج جهان با ارتباط ازی منزو ،نيکلک و پنجره بدونۀ قلع

، تا ازين درک هم با خارج ارتباطی نداشته دارد هم زباله ساختن قيحر دستگاهی حت خود از قلعه .انترنت ارتباط

ی طور مراتب تمام پس. اند دهينجس رای رونيب جهان با قلعه ساختنی منزو هم هيناح نيازی حت گوئی. باشد

 نداند هم اسالن من احد و بماند رونيب با تبطمر ريغ و خارج جهان با کاملی انزوا در قلعه تا است، شده دهيسنج

 اعمار دالر ونيمل کيۀ يسرما بهی پاکستان رادرب دو را بارگاهش و رگاهآ و قلعه نيا. گذرديم چه قلعه نيدر که

  .پول کدام از که داندن کس و ندا کرده

ی وقت سرانجام. داشتند آمد و رفت قلعه آن به که بودندی کهائيپ بيقتع به مدتها ازی اتازون خاصی قواگفتند که 

 که است همان .کنديم صادر را حمله فرمان" ن اوباماب" برد،يم بسر قلعه نيهم در الدن بن اسامه که گشت محقق

 ازی کائيمرای بحری قوا از ۀ خاصیعمل با بودند، مدهآ افغانستان از اصًال کهی کائيامری عسکر کوپتريهل چار

 پسرش ک ي،الدن بن اسامه حمله نيا اثر بر. ندگرديم ور حمله قلعه بر و ندزيخيمبری پاکستان مرکز نظامی کي

 جنگ در خود که نياز بعد الدن بن. ندشويم کشته ــ گريد نفر سه یا گفته هب و ــاست زن ديگر که  نفر کي و

 حدقه از چشمان با ند،هدمي نشان هم را الدن بنۀ کل. دوشيم کشته سرشی کوپ بر ريف اثر بر است، داشته اشتراک

 و ندختپردا دنال بن" یا انی د " حامالن وراثت؛ يعنییبررس به فورًای بحری قوا که گفتند. یزخم و برامده

 جسدی قبول به حاضری مملکت چيه که نياز بعد:  گفتندباز . است بوده "الدن بن" واقعًا "الدن بن" که شد محقق

 عتيشر به نظر که کردند اعالن سپس .کنند دفن نامعلومی جائ در را شالش که شد گرفته ميتصم نشد، الدن بن

 که است همان. گردد دفنو تکفين اسالمی  دادن غسل زا بعد ساعت ٢٤ ظرف در مسلمان ک يجسد ديبای اسالم

 در کس چيه کهی جائ دری عن يکنند،يم دفن بحر بستر در باشد، دهيد را شيرو  افتو و ماتونکهيا بدون را او جسد

قبول کند که اسامه بن الدن ــ دشمن نمره اول " بی خبر از دنيا" جهان و ديانيبر مشيرم عظام داکردنيپ صدد

. به دارالبقاء فرستاده شده است" ا بن اوبام"قطعۀ خاص امريکائی به فرمان شخص اتازونی ــ ضمن عمليات 

هشت و خدا داند که پاسبان ب.  تا بيخ دوزخيان را کنده، همه را به تبعيدگاه بهشت بفرستدفرستاده شده است

همه را ــ دوزخيان رژيم کربالئی ايران سپاه پاسداران ــ درخواست پناهندگی ايشان را قبول کند يا اينکه مانند 

  ..... فرمايد" رد مرز"

 نيريش به و آمدی م کس هر و دميشنيم المانی ونهايزيتلو در را پسرش و الدن بن اسامه شدن کشته خبری وقت

 دروغ که هم ميدانستند خودفکر کنم که  و نديگويم دروغ همه که مدانستمي پرداخت،يمی فشانشکر وی زبان
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 کذاب انيدروغگو ازاست  گشته مملو نيزمۀ کر سراسر که کردم فکر. نديبگو دروغ که مجبورند مگر ند،يگويم

و  اخبار مبصران نه ها،يخبرگزار نه ستمداران،ايس هن ؛آرد زبان بر را قتيحق که ستين حاضر کس چيه و

 و دنديرس ديسف قصری رو شيپ  در که  و لوده ایلوح ساده و گرم خون جوان هزاران نه وديوها و تلويزيونها را

  .فرستادند نيفرآ "اوباما بن" یشهکار بر

  

  
  است کرده نشر پاکستان ونيزيتلو که رای ريتصو

  

  !!!!ر و غوامض است، جهان ماچه دنيای پر اسرا

 و سرمثلی که  است، دهيگرد دفن "خيتارۀ کخانيتار" در ٢٠٠١ سپتمبر مازدهۀ يواقع اسرار کهی قسم همان

انی که اتازونی ديگر زمدر  شايد .شد خواهد داشته نگه مدفون "کخانهيتار" همان در هم "الدن بن" قتلۀ مانج

اسامه "تل هم در مورد ق" ناين الون" و کوتوال روی زمين نباشد،  حقايق به ميان آيد؛ هم در مورد يکه تاز عالم

  !!!!!!و شايد در مورد بسا کارهای ناروائی که در طول سالها از دست اتازونی سر ميزند" بن الدن

مربوط به قتل اسامه بن الدن را ميشنود، آنقدر خالء و نقاط ضعف و ضد نقيض و و گزارشهای ر اخباوقتی آدم 

صحه ... و ونی و رئيس جمهورش  اتازیابد، که به مشکل ميتواند بر گفته ها می يهاسؤال برانگيز در آن

  :الينحل فقط به چند تايش بسنده ميکنم سؤال  جملۀ صدهااز. بگزارد

  نکردند؟؟؟ هممحاک "نيحس صدام" "زمان طاغوت" بمانند و نگرفتند زنده را الدن بن چرا ــ

  باستثنای دروغگويان؟؟؟ سد بن الدن را هيچ کس نديد؛ ــ جرا ج

  دانند؟؟؟شارک فقط ماهيان رًا دفن کردند، آن هم در بستر ابحار که احوالش را ــ چرا بن الدن را فو

 و آن هم بعد ازين که ؛  که حاال اين کار را کردند بن الدن را در مدت بيش از ده سال نکشتند،اسامه ــ چرا 

  :مثًال .  ريخته شده بودچينيهای قبلی زمينه 
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ن دادند، مبنی بر اين که گويا وی خود اقرار کرده است که حادثۀ ــ دو ماه پيش ويدئوئی را از بن الدن نشا

کامًال مشکوک  گويا واقعۀ يازدهم سپتمبر به فرمان و تحت رهبری شخص خودش براه انداخته شده است؟؟؟

  !!!!را از زبان کسی که ديگر اصًال وجود خارجی نداشته است، بر وی محقق ساختند "ناين الون"

 را در زمانی اعالن ميکنند، که مطمئن شده اند که ميتوانند پيمان ستراتژيک و بالوسيله ــ چرا مرگ بن الدن

 "اشغال دائمی"  بقبوالنند؛ پيمانی که احداث لشگرگاههای خود را بر دولت مستعمرۀ کرزی"اجازۀ قانونی"

اند، تا بر  بهانه هائی بوده همهدر آن،  "بن الدن" انهماک و "ناين الون"چون . افغانستان را قانونًا تسجيل ميکند

   !!!!!!!!افغانستان تسلط يابند

 جهان فرد چيه و شود دهيچانيپ ابهامۀ پرد در ديبا زيچ همه الدن بن اسامه دار دنباله داستان در که شوديم معلوم

ی اه پنهانخانه وی اتازون  دروغبافییاستخباراتی دستگاهها گريد و" یآی ب اف "و" یای آی س"ی استثنا به

  !!!!!!!!!!نداندی زيچ آن از غرب، جهانی اسيس

  :حابا همان مثل کابلی تداعی ميگردد که ميشنود، به ُم" بن اوباما"وقتی آدم خبر قتل بن الدن را از زبان 
  

  !!!)پنج هم پنجصاحب  شيپ پنج، ههم شيپ( 
ائيد که از تفسير و تفصيل ساخت و بي خواهد حتی يک صدم همه هم آدم را منگگپها بسيار زياد است و گفتن 

  :فقط يک گپک آخر. بسيار بگذريم

  را حاال که دوم ماه می است ــ "طنز اول اپريل" "ماروفی صايب"خوانندۀ عزيز حتمًا فی خواهد گرفت که چرا 

  يعنی دقيقًا با تأخير يک ماه و يک روز، نشر ميکند؟؟؟

  :در جواب ميگويم

خبر مرگ اسامه بن " اتازونی" شيرين فرانسوی الحو به اصط" اضالع متحدۀ امريکا"قتی و

بود، حاال و با الدن را که ده سال پيش ضمن بمباردمان کوهستان توره بوره صورت گرفته 

 ما از ديگران چه کمی  روز نشر ميکند، دگر٣٦٥٠بعد از گذرِ  يعنی تأخير ده سال تخت؛

  داريم؟؟؟

فت، يقينًا که بر من مسکين نيز سخت نخواهد اگر خوانندۀ ارجمند جرم اتازونی را ناديده گر

  !!!!گرفت

  

  :رــــتذک
کلمات و اصطالحات در هيئت از متوجه گرديده است که درين نوشتۀ طنزی، تعدادی حتمًا خوانندۀ گرانقدر 

  .گفتاری کابلی آورده شده است

  


